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Kindje Wiegen tijdens Kerstmis

Wat is ons diepste verlangen?

Adventsactie voor Congo



Fijn dat u het blad oppakt en erin leest, welkom in dit nummer van Samenstromen. In dit nummer  
gaan we samen via de advent op weg naar Kerstmis. In de Overweging staan we stil bij de vraag rondom 
ons diepste verlangen. Samen met u lezen ook veel anderen alle berichten vanuit onze kerken.
Samen maken we ons sterk voor het doel van de Adventsactie, door de tienermoeders in Congo  
te ondersteunen.
Samen op pad gaan leest u ook in de Ontmoeting, buurtbus Langeraar maakt het bereikbaar.
Wij wensen u, namens alle redactieleden, een zalig Kerstmis, een gezond, voorspoedig en gelukkig 2018!

De centrale redactie van deze uitgave: Harry Veenman en Anja Niemoller
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Gezien op YouTube: een filmpje dat zich 
afspeelt op het plein voor de kerk van 
St. Laurentius in Nürenberg. Er staat een 
blinde muzikant met een contrabas op het 
plein. Er komt een meisje aangelopen en 
die wacht tot hij gaat spelen, maar hij doet 
het niet. Dan pakt zij haar blokfluit uit haar 
tas en speelt de eerste tonen van “Alle 
Menschen werden Brüder”, het Europese 
volkslied. De contrabassist neemt de 
melodie over en de eerste toeschouwers 
vormen een kring rondom het tweetal. Er 
komt uit de kerk een celliste die op een 
meegenomen klapstoel gaat zitten en 
mee gaat spelen. Ineens komen er overal 
muzikanten vandaan met violen, hobo’s, 
cello’s en zo meer. 

Het meisje speelt niet meer mee, maar 
staat op haar plekje en ziet het met 
genoegen aan. Een jongen in het publiek 
doet zelfs zijn onafscheidelijke koptele-
foon af om wat er gebeurt goed mee te 
kunnen maken. Mensen nemen foto’s 
en filmpjes met hun mobieltjes en de 
toeschouwers vormen langzaamaan een 
enorme menigte. Het aantal muzikanten 
breidt zich uit en vormt een heus sym-
fonieorkest. Ook een dirigent is gear-
riveerd. Mensen zingen mee, of is dat het 
bijbehorende koor? Het meisje staat op 
haar plekje en ziet wat zij teweeg heeft 
gebracht.

Kinderen kunnen soms veel meer bereiken 
dan volwassenen. In het conflict in Noord-
Ierland waren het op het dieptepunt van 
“The troubles” kinderen van protestan-

ten én katholieken die vredig bij elkaar 
kwamen. Ook in het Midden-Oosten zijn 
er kinderen van Palestijnen en Joden die 
vreedzaam met elkaar praten.

Je zou op dat punt misschien meer moe-
ten overlaten aan kinderen. Onschuldig en 
zonder bezwarende geschiedenis.

Als je het filmpje ziet van het meisje dat 
de aanzet gaf tot een geweldig muzikaal 
samenzijn ontroert mij dat.
Is er voor ons met Kerst ook niet het Kind 
dat ontroert en ons aanzet tot vrede?

Rob Aupers

(Er zijn meerdere gelijksoortige filmpjes te 
zien op YouTube. Zoek maar eens op de 
titel van het lied.)
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We denken dan vaak aan dingen die we 
in de winkel kunnen kopen. Misschien is 
het wel eens goed een andere kant op 
te denken! Wat als we nadenken over de 
vraag waar we ten diepste naar verlan-
gen? Dat zijn meestal geen dingen die je 
zomaar kunt kopen. Als we ze al kunnen 
noemen, want vaak is het lastig om een 
goed antwoord op die vraag te vinden. 
Het gaat dan om die zaken die ons zou-
den kunnen helpen gelukkige mensen te 
zijn. Het gaat om zaken die onbetaalbaar 
zijn!

Een diep verlangen
Op weg naar Kerstmis, in de advent-
tijd, zou het mooi zijn om met die vraag 
bezig te zijn: “Waar verlang ik ten diepste 
naar?”. En dan dat verlangen bij God 
neer te leggen. Niet dat het dan direct 
gebeurt, Gods antwoord is anders dan 
we ons voorstellen. Maar, als we vragen, 
als we ons openstellen, dan kan er meer 
gebeuren dat we denken.  

Voor God is niets onmogelijk. Ook de 
geboorte van Jezus is iets wat we ons 
moeilijk kunnen voorstellen: God komt 
naar ons toe in de persoon van een 
klein kind. Hij wordt mens, en maakt alle 
moeilijkheden van het leven mee. Hij is 
solidair. Hij snapt ons verlangen. 

Het verlangen van een pastoor
Verlangens kunnen persoonlijke verlan-
gens zijn, die te maken hebben met ons 
dagelijks leven. Daarnaast kennen we 
ook verlangens die horen bij bepaalde 
functies die we uitoefenen. De wensen 
die horen bij uw beroep, bij uw vrijwil-
ligerswerk, noem maar op. 

Op die manier heb ik ook verlangens die 
horen bij het pastoorschap. Het grootste 
verlangen dat daarbij hoort is wel dat de 
Clara en Franciscusfederatie een bloeien-
de geloofsgemeenschap mag zijn. Dat het 
een plek is waar mensen zich thuis voe-
len, verbonden met God en met elkaar. 

Gelukkig zijn er vele mensen die al bij die 
geloofsgemeenschap horen en zich er 
ook voor inzetten! Kortweg kan dat op 
drie manieren: Op de eerste plaats door 
het meedoen: het meevieren, meebidden, 
het gebruik maken van het grote aanbod 
van activiteiten. Ten tweede zijn er heel 
veel mensen die als vrijwilliger meehel-
pen om alles mogelijk te maken. Zonder 
de vele vrijwilligers zouden we eenvou-
digweg niet kunnen bestaan! En ten 
derde kunnen we gelukkig ook rekenen 
op de vele mensen die meebetalen! Ja, 
veel is onbetaalbaar, maar… aan alles zit 
wel een prijskaartje.

Actie Kerkbalans
Wat betreft dit laatste wil ik u graag wij-
zen op de Actie Kerkbalans die in januari 
weer van start gaat. Dit jaar is het thema 
“Geef voor je Kerk”. Dat is een aanspo-
ring die ik graag aanbeveel. En… het is 
vast ook een van de verlangens van onze 
penningmeesters!

Tot besluit wens ik u allen van harte een 
hele mooie tijd op weg naar Kerstmis 
toe. Dat iets van uw diepste verlangens 
werkelijkheid mag worden!

Pastoor Jack Glas

Verlangen

Pastoraal

Het is begin december, een maand waarin er veel cadeaus worden gegeven. 

En daarbij de steeds terugkerende vraag: wat zet ik op mijn verlanglijst? 

KALENDER DECEMBER 2017

5, 12, 19 december 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

5, 12, 19 december 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

6 december 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

8 december 9.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Viering Maria Onbevlekt Ontvangen

8 december 19.00 uur St. Jan de Doperkerk, Leimuiden Viering Maria Onbevlekt Ontvangen

10  december 19.00 uur Priester Hendrikzaal, Leimuiden Worldwide Candle Lighting

10 december 19.00 uur HH. Petrus & Pauluskerk, Aarlanderveen Worldwide Candle Lighting 

17december 19.00 uur HH. Petrus & Pauluskerk, Aarlanderveen Avond van de Barmhartigheid

31 december 10.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Tv-viering
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Verdieping
Bedevaart naar Assisi 

Vanuit het bisdom Haarlem/Amsterdam wordt een bedevaartreis 
naar Assisi georganiseerd. Ook voor onze federatie is dit een 
mooie kans om de plaats van Clara en Franciscus (opnieuw) te 
leren kennen.

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te 
gaan op bedevaart naar Assisi, de stad van Franciscus en Clara 
van Assisi! Per bus en vliegtuig reizen we af naar deze bijzonde-
re stad en bezoeken we hoogtepunten in Assisi en de omgeving. 
Uiteraard vieren we gezamenlijk de eucharistie in kerken in de 
directe omgeving van Assisi. Ons eigen kathedrale koor zal met 
100 personen een aantal gezamenlijke vieringen opluisteren. 
Tussen tijd en eeuwigheid, jong en oud, ga met ons mee! 
Ontmoeting in de diepere zin van het woord staat centraal 
tijdens de bedevaart. De groepen worden zoveel mogelijk per 
parochie en regio ingedeeld. Gezinnen met kinderen sluiten aan 
bij de parochie en regio, maar beleven ook hun eigen program-
mamomenten. De tieners (14 t/m 17 jaar) en jongeren (18 t/m 
30 jaar) hebben een apart programma op een eigen locatie 
en sluiten aan bij de grote vieringen. Voor kinderen, tieners en 
jongeren in de leeftijd van 0 t/m 25 jaar is een korting op de 
reissom mogelijk. Van het tiener- en jongerenprogramma en het 
gezinsprogramma is een eigen folder beschikbaar. 
Voor meer informatie kun u terecht op de website 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. 
Vanuit onze federatie zal diaken Van Aarle meegaan. 
Inschrijving is mogelijk tot 1 februari 2018.

Diaken André van Aarle

Kleuren in het Anker! 

In de beide parochies zijn 
er inmiddels twee Anker-
zondagen achter de rug. 
Het begin was wel wat 
spannend, zowel voor de 
kinderen, de ouders als de 
vrijwilligers. Wie zijn er nog 
meer, wie ken ik en gaan 
we moeilijke dingen doen? 
Maar nu is de kop eraf en 
raken we vertrouwd met 
elkaar en het programma.

Na het eerste uur komen we met iedereen in de eucharistie-
viering samen rond onze Heer Jezus Christus. Vooraan staan 
steeds de kleurige bootjes met de namen van alle gezinnen.
Het is voor de kinderen misschien even wennen, zo’n ‘lange’ 
viering. Maar zo kunnen ze ook oefenen in het samen eucharis-
tie vieren en dat is waar we ze op voorbereiden. Dat het dan wat 
onrustig kan zijn, dat hoort er bij. We verwachten niet dat jonge 
kinderen zo lang stil zitten en opletten. Daarom zult u ook wat 
kinderen in hun boekje de tekeningen zien kleuren.

Tijdens de viering houden we wel de afwisseling 
erin en betrekken de kinderen en de volwassenen 
bij allerlei onderdelen, zoals de Bijbellezing en het 
aandragen van het brood en de wijn.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Met de wind van gisteren kan ik  

vandaag niet zeilen.

Aan dit Oudhollandse gezegde moest 

ik denken toen ik onlangs een beman-

ningslid van een van de boten van de 

Volvo Ocean Race 2018 hoorde vertellen 

over toekomstige ontwikkelingen. Vaak 

hebben we de neiging om (te) veel terug 

te kijken. In onze Parochie H. Clara is 

het noodzakelijk om vooruit te kijken. We 

hebben te maken met een teruglopend 

aantal leden, teruglopend kerkbezoek en 

teruglopende inkomsten. Gelukkig zijn 

er nog vrijwilligers die allerlei activiteiten 

willen doen. 

Maar hier zien we dat het niet meer zo 

makkelijk is om vrijwilligers te krijgen 

voor bestuursfuncties. Of dit nu is in het 

parochiebestuur of in beheercommis-

sies. Maar als belangrijke functies binnen 

bestuur of beheercommissies niet meer 

ingevuld kunnen worden, moeten we 

ons de vraag stellen of een parochie of 

kern nog wel bestaansrecht heeft in de 

toekomst. We kunnen niet steeds aan de 

zijlijn blijven staan. We zoeken mensen 

die de verantwoordelijkheid van het ‘kerk 

zijn’ vertalen in het oppakken van be-

stuursfuncties. Met de wind van gisteren 

kunnen we vandaag niet zeilen. Mis-

schien iets om over na te denken onder 

de kerstboom. Mocht u interesse heb-

ben, laat ons dat weten. We gaan graag 

met u in gesprek, nu of in de toekomst. 

Ik wens iedereen een Zalig Kerstfeest en 

Zalig Nieuwjaar.

Aad Otto,secretaris 
Parochiebestuur H. Clara

Bestuursnieuws parochiebestuur H. Clara
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Clara & Franciscus federatie  

Vieren 

Breng ons niet in verlegenheid
In de parochie hoor ik regelmatig zinnen als: “Ik weet niet 
goed hoe ik bidden moet.“ - “Eigenlijk bid ik alleen in de kerk, 
daarbuiten zelden of nooit.“- ”Bidden, ik voel mij er onhandig 
en ongemakkelijk bij.” Er is bij veel mensen een soort verle-
genheid over bidden. Het is een soort ‘witte vlek’, onbekend 
terrein, nog niet ontdekt. En dat is jammer, want bidden 
verrijkt je leven. Bidden hoort niet alleen thuis in de kerk, in 
voorbede of vaste gebeden in een viering. Bidden hoort in de 
kern van je bestaan, in je huis. En er zijn zoveel verschillende 
manieren waarop je kunt bidden.

Paraplu zonder handvat
We hebben in onze kerk, in onze traditie, een schat aan gebe-
den. Van meditatie tot rozenkransgebed, van bidden met de 
bijbel tot aanbidding, er is er vast één is die bij u past. Om die 
schat te openen, in onze handen te nemen en eigen te maken, 
heeft het bisdom het komende kerkelijk jaar uitgeroepen tot 
Jaar van Gebed. Vanaf de advent is er uitdrukkelijk aandacht 
voor bidden. We kunnen veel dingen doen, maar zonder ge-
bed worden we hollende activisten. Of zoals de bisschop zegt: 
“De kerk, het netwerk van liefde, kan niet zonder het gebed 
waarin ze zich verbonden weten met Jezus Christus. Hij is 
het centrum, en zonder aandacht voor Hem, wordt het een 
netwerk van liefde los van Hem, een paraplu zonder handvat.” 
Daarom een jaar met aandacht én activiteiten over bidden.

Pastor Heleen van de Reep

Aanbidding H. Sacrament in de 
H. Adrianuskerk Langeraar
Gedurende de advent (voorbereiding op Kerstmis) is op 
woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. Adria-
nuskerk in Langeraar. De hoofdingang zal daar voor open zijn 
van 12.00 uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er 

Jaar van het gebed gelegenheid voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst 
Sacrament. In een mooie monstrans is dit sacrament uitge-
steld. Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en 
schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. De aanbidding is in de 
Rooms Katholieke traditie een oud gebruik. De Rooms Katho-
lieke kerk kent vanaf haar oorsprong het besef dat Christus 
werkelijk aanwezig is in de eucharistie. Het is een oud gebruik 
om een gewijde hostie te plaatsen in de monstrans en daarin 
Christus te aanbidden. Juist in deze tijd is dit gebed van groot 
belang. De wereld is onrustig en we mogen onze gebeden bij 
Christus neerleggen. Iedereen, jong en oud, wat en hoe je ge-
looft, is van harte welkom. De data zijn: 6, 13 en 20 december.  

Diaken André Van Aarle

Avond van barmhartigheid -
Eindelijk Thuis
“Kom zoon, kom dochter, wees thuis.” We horen het de Vader 
zeggen in het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15, 11-32). 
“Vertel het maar. Het is goed. Je bent eindelijk thuis.” 

Paus Franciscus riep het jaar 2016 uit als een jaar van barm-
hartigheid, een speciaal jaar om de barmhartigheid van de 
Heer op te zoeken. Maar Gods barmhartigheid stopt niet bij 
de grenzen van het jaar. Zijn barmhartigheid is voor altijd en 
eeuwig. Op zondagavond 17 december zal, in de Petrus en 
Pauluskerk te Aarlanderveen om 19.00 uur, daarom weer een 
viering van barmhartigheid zijn. Tijdens het tweede gedeelte 
van de viering zal de Heer in de vorm van het Heilig Sacra-
ment op het altaar worden geplaatst voor een half uur van 
aanbidding. Tijdens deze periode zijn voor de mensen, die dit 
willen, pastoor Glas en pastor Bosma beschikbaar voor het 
sacrament van boete en verzoening. Je kunt je hart uitstorten 
bij de Heer, je overgeven aan zijn liefde.

Kom jij ook? Zondag 17 december om 19.00 uur in de Petrus 
en Pauluskerk te Aarlanderveen.

KALENDER JANUARI 2018
2, 9, 16, 23, 30 januari 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif

2, 9, 16, 23, 30 januari 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

3 januari 19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif

9 t/m 11 januari  Trappistenklooster, Zundert Bezinningsdagen pastoraal team

17 januari 19.00 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Viering en nieuwjaarsontmoeting voor pastoraal  
   team, beheercommissies en pastoraatsgroepen
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Door : Anja Niemöller

Een goede bereikbaarheid houdt een 
dorpskern levendig. Hard was dan ook in 
2015 de constatering van Arriva dat rijden 
met een grote bus met plaats voor 40, 
niet rendabel was in dit gebied. Waarop 
de bewoners zelf (via de Dorpsraad, 
Verkeer en Veiligheid) met een oplossing 
kwamen. In overleg met Arriva volgde 
de uitwerking van het plan: de busmaat-
schappij stelt materieel en techniek (bus 
en brandstof) beschikbaar en de ‘arbeid’ 
komt uit de inzet van vrijwillige chauf-
feurs.

Iets voor een ander doen
De werkgroep ging aan de slag. Zo 
hoorde Geert Martens via een promotie-
stand op de braderie over de zoektocht 
naar chauffeurs. Dat sprak hem aan; juist 
het doe-aspect van deze klus is wat hem 

past. Van kleins af aan is hij een vracht-
wagenfanaat. En kan nu als chauffeur zijn 
talent inzetten voor een ander.

En de route bekijkend, zien we de con-
nectie over Gods wegen: via Kerkstraat, 
het rondje om de Langeraarse kerk, langs 
het Kerkpad en over de Kruisweg.
De vrijwilligersploeg is gemiddeld geno-
men 60+ qua leeftijd. Tot je 76e mag je 
chauffeur zijn. Zo’n 25 chauffeurs vullen 
de 3 werkroosters op een dag.  In de 
ochtend start de eerste chauffeur die 3 
ritten rijdt, de tweede rijdt er ook 3 en 
de derde chauffeur sluit de dag af met 4 
ritten.

5  x 5  x 5 
Cor vertelt: “Door op 5 dagen het vaste 
tijdschema te rijden: 5x in de ochtend en 

Tegenwind en kou horen bij deze wintermaanden. Toch kunt u comfortabel reizen in het gebied tussen de bushaltes van de 

Kruisweg N207, Langeraar, Nieuwveen, Papenveer en Aardam. Ieder uur, 10 keer per dag, kun je mee op lijn 727 in de buurt-

bus Langeraar. In gesprek met Cor Heemskerk, oprichter en Geert Martens, stuurkracht.

5x in de middag weet je precies wan-
neer je kunt instappen. Je hoeft vooraf 
niet te bellen. Het is net zo’n gewone 
service als de ‘grote’ bussen rijden. Bij 
de bushalte haal je bij het in- en uitstap-
pen de OV kaart langs het apparaat. Of 
als je deze niet op zak hebt, kun je los 
afrekenen voor de rit. Een vaste prijs van 
€ 1,10. Dat kan vanaf 1 januari ook door 
te pinnen met de bankpas.”

Het leuke van chauffeuren?
“ .. is het contact. Met de scholieren, 
studenten, statushouders, wandellief-
hebbers. Alle pluimage komt voorbij.” 
vertelt Geert.
“We rijden in een Mercedes Sprinter 
waarin 8 personen, geklikt in de gordels, 
vervoerd worden. De lokale charme 
is merkbaar, er is een praatje met de 
chauffeur. Misschien een muziekje naar 
smaak, en je hand uitsteken wordt ge-
zien.” 

In deze regio rijdt ook de BOB (buurt op-
roep bus). Cor: “Dat is geen concurrent, 
de 2 busdiensten zijn aanvullend op el-
kaar. Zo werkt de BOB-bus op afspraak, 
van deur-tot-deur, en draait de hand niet 
om voor rolstoelvervoer. De buurtbus 
727 komt op vaste tijden voorbij, op 
vaste route, en is vooral gericht op aan-
sluiting en overstappers op de buslijnen 
182, 183 en 370 naar Alphen, Leiden en 
Schiphol.”

Op naar de 1000
De vervoerspassie blijkt tijdens deze 
ontmoeting.  De komst van een 2e lijn 
is een wens. Er is vraag naar een route 
op de cirkel Korteraar-Aarlanderveen-
Nieuwkoop. Cor: “En dan groeien van 
ruim 300 passagiers per maand, zo op 
naar de 1000!”

De ontmoeting  

“De motor achter lijn 727: 
            Buurtbus Langeraar ”

Waar wilt u naar toe? In de huis-aan-huis Arriva-folder, website buurtbuslange-
raar.nl en via de app ov9292 kunt u het tijdschema vinden.
Interesse om 20 kilometer af te leggen in een rondetijd van 45 minuten, en vrijwillig 
te chauffeuren? Rijbewijs B is voldoende met een aanvullende medische keuring. 
Of bestuurlijk meehelpen? Via secretariaat@buurtbuslangeraar.nl komt u in contact 
met de juiste mensen.

Geert Martens (links) en Cor Heemskerk (rechts) over buurtbus Langeraar



Even voorstellen, 
William van Egmond
Ik ben William van Egmond 35 jaar, ge-
trouwd met Femke en sinds mei trotse 
vader van Kevin. Ik ben al zo’n 10 jaar 
betrokken bij het jeugdwerk in de 
kerk als leider van het programma 
Rocksolid. Toen ik gevraagd werd om 
in de pastoraatsgroep te komen moest 
ik daar even over nadenken, maar ik 
denk dat ik zeker wel mijn steentje kan 
bijdragen om samen kerk te zijn, jong 
en oud.

Kinderkoor kerstavondviering
Kerstavond, in de viering van 17.00 uur, 
is er een kinderkoor dat gaat zingen 
o.l.v. Annie Könst. Mede door een 
enthousiaste moeder zijn er nu al 25 
kinderen volop aan het oefenen in de 
Vosseschans. Echt geweldig dat er zoveel 
animo voor is.

Namens de pastoraatsgroep, 
Colinda Wijfje

Kinderkerk
Zondag 5 november was er kinderkerk. 
Er waren weer veel kinderen. De jongere 
kinderen hebben geluisterd naar het 
boek over de mooiste vis van de zee. 
Die vis had veel hele mooie schubben 
maar voelde zich toch alleen. De andere 
vissen wilden graag één mooi schubje 
van hem, de vis besloot de andere vissen 
er eentje te geven, daar werd iedereen 
heel blij van en daarna kreeg hij veel 
vriendjes.

Aarlanderveen

De oudere kinderen hebben naar een 
verhaal geluisterd over een opschepper, 
maar uiteindelijk is toch iedereen gelijk, 
was de conclusie. En iedereen kan 
iets voor een ander doen. Daar werd 
daarna over nagedacht en gepraat met 
de vraag: ‘Wat kan jij doen en weggeven 
aan een ander?’ En waarom of wat ze 
voor iemand anders kunnen doen. Dit 
werd symbolisch (met je eigen handen 
weggeven) opgeschreven in hun eigen 
handafdruk. Het was weer een mooie 
viering!

De volgende kinderkerkdata staan 
alweer gepland. Ben je tussen de 4 en 12 
jaar kom dan eens met ons mee vieren. 
Tot ziens op: zondag 7 januari en zon-
dag 4 februari.

Werkgroep Kinderkerk
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Voor alleenstaande  
tienermoeders in Congo
Wanneer u dit leest, heeft  waarschijn-
lijk de Congolese Adventsmaaltijd in ’t 
Achterom op vrijdagavond 1 december 
al plaatsgevonden. Hopelijk hebben  
vele belangstellenden van de typisch 
Congolese gerechten geproefd en is men 
geïnspireerd geraakt door de presentatie 
over dit adventsproject dat door de pa-
ters redemptoristen is opgezet en wordt 
ondersteund. Deze paters hebben er een 
opleidingsproject van drie jaar opgezet, 
waaraan jaarlijks 60 vrouwen starten. 
Deze opleiding bestaat uit cursussen 
(professionele) kleding naaien, alfabe-
tisering, elementaire landbouwkennis 
en nog veel meer. Na afloop van het 
gehele traject zijn deze vrouwen zo ver 
dat zij een zelfstandig bestaan kunnen 
leiden, waardoor zij zelf en hun kinde-
ren uitzicht hebben op een toekomst. 
Tijdens de adventsvieringen zullen wij 
u hier meer over vertellen. In deze peri-
ode staan ‘speciale’ naaimachines op de 
achterste banken, waarin u uw donatie 
kwijt kunt voor dit mooie initiatief van 
de paters redemptoristen in Congo. Op 
Kerstavond en Eerste Kerstdag mogen 
deze ‘naaimachines’ blijven staan. Wan-
neer u voor de kerstdagen een mooie 
daad van Liefde wilt doen, dan bevelen 
wij uw bijdrage voor de tienermoeders 
in Congo van harte aan.

Bent u niet in de gelegenheid om op 
1 december in ’t Achterom Congolese 
gerechten te proeven? Onze collega’s 
van de Franciscusparochie houden in 
Roelofarendsveen op zaterdag 9 decem-
ber om 12.00 uur ook een Congolese 
maaltijd. Zie pagina 28.

MOV-werkgroep Betty Staartjes  
en Agatha Keijzer

- Lief en leed -

Overleden 
21 oktober Jacoba Elisabeth Sassen- Brand 94 jaar
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Bedevaart bisdom Rotterdam 
naar Rome 
Van 12 t/m 22 oktober hebben 14 
parochianen van de Clara-parochie een 
indrukwekkende bedevaart mee mogen 
maken naar en in Rome. Drie dagen met 
de bus op weg naar Rome is een mooie 
manier om je hierop voor te bereiden. 
Je maakt kennis met je mede-bedevaart-
gangers. Elke dag een ‘eigen’ eucharistie-
viering in basilieken onderweg, voorge-
gaan door vele vertegenwoordigers van 
ons bisdom, zoals vicaris Tjeerd Visser, 
een aantal pastores, waaronder Bouke 
Bosma en Walter Broeders, diakens en 
priesters in opleiding. Alle vieringen, 
ook in Rome, werden begeleid door een 
geweldig gelegenheidskoor, vooraf sa-
mengesteld uit mede-bedevaartgangers.
In Rome hebben we de hele week 
mogen genieten van de aanwezigheid 
van onze bisschop Johannes van den 
Hende. Hij was helemaal één met alle 
bedevaartgangers, ging lopend naar de 
metro, sloot zich gewoon aan in de rijen 
voor de security (helaas nodig om alle 
basilieken te mogen bezoeken, hetgeen 
soms erg lange wachtrijen met zich 
meebracht).

Elke dag hebben wij met onze deel-
groep (zie foto) één of meer basilieken 
bezocht, zoals de St. Jan van Lateranen, 
de Paulus buiten de Muren en vanzelf-
sprekend de St. Pieter; al wandelend én 
met de metro onder bevlogen leiding 
van Bouke Bosma. Voor enkelen van 
onze deelgroep was het wandelen te 
zwaar, maar daarvoor boden de taxi’s 
een welkome oplossing.

Bisschop Van den Hende ging tijdens de 
vieringen elke dag voor, met veelal een 
grote delegatie assistenten. In de meest 
bijzondere basiliek van Rome, de St. 
Pieter, mochten pastor Bosma de over-
weging en Ada van Boheemen de eerste 
lezing en de voorbeden uitspreken; voor 
beiden een héle bijzondere ervaring.  
Met de hele groep hebben we veel 
gebeden, gezien, gesproken en geno-
ten van het vele moois wat Rome ons 
heeft geboden. We kijken terug op een 
hele mooie, onvergetelijke Rome-bede-
vaartreis. Bouke bedankt voor de fantas-
tische begeleiding van onze deelgroep.

Namens de gehele deelgroep, Ada van 
Boheemen en Agatha Keijzer

Kerstconcert Muziek- 
vereniging DSS
Op zaterdagavond 23 december geeft de 
Fanfare van DSS haar jaarlijkse kerst-
concert in onze kerk. Dit concert wordt 
tevens aangegrepen om de jongste leden 

‘stage’ bij het orkest te laten lopen. Dit 
is extra spannend voor hen en wat is er 
dan leuker dan een kerk vol publiek dat 
naar je komt luisteren. Laat u verrassen 
en verwennen door de heerlijke klanken 
van het orkest en kom alvast in kerst-
sfeer. 

Het concert begint om 19.30 uur (kerk 
open om 19.00 uur). Entree is  € 7,50 
met na afloop een kopje koffie, thee of 
limonade inbegrepen (kinderen tot  
12 jaar hebben gratis entree).   
Wie weet tot ziens op ons concert! 

Namens muziekvereniging DSS,  
Vivian Zevenhoven 

Vooraankondiging toneel-
voorstelling Oldtimers
Ruim 40 jaar geleden was de naam 
van de groep KTAT oftewel kerkto-
neel Aarlanderveen Ter Aar, met als 
doel: spelen voor het orgelfonds van de 
Aarlanderveense kerk. Dat doen ze nu 
nog, al is de naam inmiddels veranderd 
in Oldtimers! Ook dit seizoen komt 
er weer een voorstelling voor de kerk, 
zondagmiddag 18 februari. Een matinee 
dus, aanvang 14.00 uur.

Natuurlijk blijft het niet bij die ene 
voorstelling. Ze komen nog 3 keer op 
de Aarlanderveense planken, namelijk 
op zaterdag 20 januari, op zaterdag 17 
februari en op zaterdag 10 maart 2018.

Bedevaart bisdom Rotterdam naar Rome

Geloof, hoop en liefde

een kind
een pasgeboren kind

nieuw leven

uiting van liefde
teken van hoop

nieuwe kans op
geloof
in een betere wereld...



Langeraar

Nog een laatste bericht van 
de penningmeester
Middels deze weg willen wij alle paro-
chianen bedanken voor hun financiële 
bijdrage aan het federatieblad Samen-
stromen. Met deze bijdrage wordt het 
weer mogelijk om ook voor de komende 
tijd een Samenstromen te maken en te 
verspreiden.

Met vriendelijke groet, Frank Lek

Oogstdankdag
De BCP spreekt zijn dank uit voor alle 
donaties voor de Oogstdankdag, aan 
alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt en aan Marcel van Tol van de 
Land en Tuinbouw Organisatie.

Jubilarissen Soli Deo
Zondag 22 oktober stonden we stil bij 
vier jubilarissen van Soli Deo:

Cilia Keijzer-Valentijn - 50 jaar lid
Riet Egberts - 40 jaar lid
Jan Wildenburg - 40 jaar lid
An Hijdra - 25 jaar lid

Allen ontvingen een Gregoriusinsigne 
en -oorkonde uit handen van diaken 
Van Aarle. Deze koorleden hebben veel 
veranderingen meegemaakt. Van liede-
ren in het Latijn en Gregoriaans naar 
tegenwoordig veelal Nederlands. Van 
boven op de koorzolder zingen naar 
beneden in de kerkbanken zingen. Maar 
gelukkig is de inzet er niet minder om. 
Na de viering was er de mogelijkheid de 
jubilarissen te feliciteren en zijn er heel 
wat handen geschud.

Angelika Verboom,  
vrijwilligerscoördinator

Verlichting kerkhof
Op ons kerkhof zijn vier lantarens ge-
plaatst. De lantarens zijn afkomstig van 
het gemetselde kerkhek dat indertijd is 
gesloopt. Ze zijn opgeknapt en doen nu 
weer dienst als verlichting op ons kerk-
hof. Bij de Allerzielenviering kwamen ze 
al goed van pas.

Kerstsamenzang
Traditiegetrouw is op zondagavond 17 
december om 19.00 uur de kerstsamen-
zang. Met medewerking van de her-
vormde en gereformeerde kerk, muziek-
vereniging Arti et Religioni en popkoor 
Happiness is er alle gelegenheid om mee 
te zingen. Leden van de scouting maken 
buiten een kerststal waar enkele leden 
van toneelverenging Piccolo de herders 
uitbeelden. Vóór het zingen van het 
lied ‘Stille Nacht’ wordt het elektrisch 
licht gedoofd en wordt het licht vanaf 
de adventskrans doorgegeven aan alle 
kerkgangers.

Nieuwsgierig naar het Licht?

Neem tijd en moeite om het te zoeken.
Zoek in mensen, zoek in boeken.
Zoek een naam en een gezicht
in verlangen naar het Licht. 
Nieuwsgierig naar het Licht???
Zoek het bij de naasten,
ook al is er pijn, verdriet, ellende
en wanhoop die ten gronde richt.
Blijf toch zoeken naar het Licht.
Nieuwsgierig naar het Licht???
Mensen slenteren door de straten.
Verpauperd, eenzaam en verlaten,
en van de maatschappij ontwricht.
Maar toch komen ze samen,  
zoekend naar het Licht.
Nieuwsgierig naar het Licht???
Kijk door de ogen van een kind,
naar waar de bron zijn oorsprong  
vindt, die Liefde is, en vrede sticht.
Mag dat ons bij elkaar brengen in de 
samenzang, een stukje naar het Licht.
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Verlichting kerkhof
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H. Clara parochie 

Kindje wiegen
Op Eerste Kerstdag, 25 december, om 
13.00 uur is er ‘kindje wiegen’ in de kerk 
in Langeraar. Het aloude verhaal van 
Jozef en Maria, de herders en de engelen 
gaan we naspelen en zingen met en 
voor de kinderen. Ook voor ouders en 
grootouders is dit een feest om mee te 
maken. De kinderen mogen meedoen, 
maar kijk je liever, dan is dat ook prima. 
Kleding is aanwezig, maar wil je graag 
je eigen gepaste verkleedkleren aan, 
neem het dan mee. We kunnen best wat 
schaapjes, koningen, herders etc. ge-
bruiken en hopen dat er weer net zoveel 
kinderen meedoen als vorig jaar, dan 
wordt het zeker een succes. 

We zien jullie graag Eerste Kerstdag 
om 13.00 uur.

Werkgroep Kicala en Kinderwoorddienst

Inloopochtend in het 
Koetshuis
Op maandag 4 december zal de laatste 
ochtend zijn dat u in het Koetshuis te-
recht kunt voor de koffie. Helaas hebben 
we moeten constateren dat de animo te 
gering werd. We danken de mensen die 
de afgelopen 3 jaar bij ons op de koffie 
zijn geweest.

Namens de werkgroep diaconie, Thea 
van Dalen en Hennie Lek

Kinderzegen 
Deze viering wordt gehouden op of 
rond 2 februari, het feest van Maria 
Lichtmis. Op die dag vieren we dat 
Maria en Josef met het kindje Jezus naar 
de tempel gingen om God te danken en 
hem aan God op te dragen oftewel te 
zegenen. Daarom houden wij op zondag 
11 februari om 13.00 uur een bijzondere 
viering voor de kinderen die in het af-

- Lief en leed -

Overleden
2 november Elisabeth Henrica Hoogervorst-van ’t Hart  88 jaar
11 november Johannes Adrianus Koeleman  78 jaar

gelopen jaar zijn gedoopt, hun broertjes 
en zusjes en ook alle andere kinderen 
uit onze gemeenschap met hun ouders. 
Het zal een eenvoudige kindvriende-

lijke viering zijn waarin alle kinderen 
worden gezegend. Na de viering is er 
gelegenheid voor ontmoeting met een 
kopje koffie, thee en limonade.

Vanaf de Adrianustoren

• Woensdag 8 november kwamen de wijkcontact-mensen bij elkaar voor de 
najaarsbijeenkomst. Het was een goede avond waarin de mensen met elkaar 
van gedachten hebben kunnen wisselen. Al 19 jaar is wijkcontact een bindende 
factor in onze gemeenschap en daar mogen we trots op zijn. Dank aan al die lieve 
mensen die dit mogelijk maken.

• Advent, het eerste kaarsje brandt op zondag 3 december. Na de viering zal door de 
misdienaars  een week-meditatievel uitgereikt worden. Hierin staat voor elke dag 
een klein gebed, we gaan op weg naar Kerst.

• In de vastentijd in 2018 wordt opnieuw het project ‘Gast aan Tafel’ georganiseerd. 
Maar ook in de adventtijd wordt zo’n warme uitnodiging gewaardeerd.

• Onze H. Adrianuskerk zal in de Advent op de woensdagmiddag 6, 13 en 20 
december van 12.00 uur tot 13.00 uur open zijn voor stilte en aanbidding van 
Christus in het H. Sacrament. U kunt binnenkomen en weer gaan wanneer u wilt. 
Om 12.30 uur is er een middaggebed.  Ouders met kinderen, tieners en jongeren, 
iedereen is welkom.

• In deze adventtijd willen wij ook uw aandacht vragen voor het project van de 
Paters Redemptonisten in Congo ‘Duurzame opleidingen voor alleenstaande 
moeders’. Voor dit goede werk kunnen zij uw financiële steun goed gebruiken. De 
bussen voor uw geldelijke bijdrage hangen achter in de kerk. Alvast heel hartelijk 
dank.

• Kerstsamenzang is op zondag 17 december om 19.00 uur.
• De kinderen van Aeresteijn komen op woensdag 20 december om 17.00 uur naar 

de kerk voor hun kerstviering.
• De KBO-kerstviering is op vrijdag 22 december om 10.00 uur.
• Tweede Kerstdag is de eucharistieviering om 10.00 uur voor de hele Clara-

parochie. De zang zal verzorgd  worden door het koor uit Nieuwkoop.
• Voor het complete overzicht van alle vieringen in onze federatie in de kersttijd 

verwijzen wij naar het rooster achter in het blad.
• Zondag 31 december, Oudjaar, zal bisschop Van den Hende voorgaan in de 

eucharistieviering van 11.15 uur.
• Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is de viering om 10.00 uur. Na de viering kunt 

u elkaar van harte alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar.
• Alvast voor in de agenda: Pastorale Raad is op donderdag 25 januari om 20.00 uur 

in de pastorie. Alle  werkgroepen krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
• Vrijdag 2 februari, Maria Lichtmis, wordt om 9.00 uur met een eucharistieviering 

in Zevenhoven gevierd. U bent van harte welkom.
• De pastoraatsgroep wenst u allen een zalig kerstfeest en een gezond en goed 

nieuw jaar.



Oogstdankdag
Op 22 oktober vierden we oogstdank-
dag. Er waren ongeveer 120 mensen 
in de kerk waarvan veel jongeren en 
kinderen. Flos Campi zong en vierde 
de verjaardag van het koor. Het was 
een feest! Bovendien in een prachtig 
versierde kerk. 
De Bloemengroep heeft hard gewerkt 
om de geweldige hoeveelheid bloemen 
en planten, die donderdagavond werd 
bezorgd, te verwerken. Uren zijn ze be-
zig geweest. Het resultaat mocht er zijn. 
Wat zag de kerk er feestelijk uit. Terecht 
werd de bloemengroep, maar ook de 
bezorgers die een hele dag bezig zijn 
geweest om alle kerken van de federatie 
te voorzien van bloemen en planten, 
door pastoor Jack Glas uitbundig be-
dankt. Natuurlijk werden de kwekers en 
tuinders niet vergeten die al die versie-
ring aan de kerken hebben geschonken. 
Applaus!!

Na afloop was het ook nog gezellig 
koffie drinken en voor de kinderen was 
er limonade. Daar is toch ook weer 
een groep vrijwilligers mee bezig. Ook 
voor hen is een dank-je-wel best op zijn 
plaats. De bloemen die de volgende week 
in de kerk niet meer zouden halen zijn 
verwerkt tot leuke bosjes en die waren 
een verjaardagscadeautje voor het koor, 
maar ook de misdienaars en de kosters 
werden niet vergeten. Ten slotte kregen 
alle aanwezigen bij de koffie ook nog een 
bloemetje en een appel aangeboden. Bij 
zo’n viering merk je pas echt dat je deel 
uitmaakt van een levende en enthousi-
aste gemeenschap. Heeft u het gemist? 
Gewoon volgende keer ook eens komen.

BCP

Mini Kerststal 
Elly Epping heeft een grote verzameling 
mini-kerststalletjes. Zij is bereid gevon-
den deze in de advent en kerstperiode 
uit te lenen aan de kerk. Een geweldig 
project voor onze biechtstoel-expositie-
ruimte. Een prachtige verzameling uit 
vele landen, de moeite waard om te be-
kijken. Elly, bedankt voor het uitlenen. 
Helaas zit je nu zelf in de kerstperiode 
met een lege vitrine in je huiskamer, dus 
het wordt extra gewaardeerd dat je het 
moois met ons allemaal wilt delen.

BCP

Maxi Kerststal
Van een andere parochiaan hebben 
we een maxi-kerststal gekregen voor 
buiten. Loop straks maar eens een keer 
extra over de dijk achter de kerk. Naast 
de garage van de pastorie vind je dan 
een grote kerststal met prachtige beel-
den. Dank aan Corrie, Corintha, Joop 
en Martien.

BCP

Dzinochok
Het jongenskoor uit Kiev, van grote 
klasse, zorgde op zaterdag 11 november 
voor een spetterend concert in onze 
kerk die bijna helemaal vol zat. Iedereen 
was enthousiast! Op 12 november had-
den ze bij ons in het parochiehuis een 
afsluitende maaltijd. De kosten daarvan 
werden geheel gesponsord!! 

De heren vonden de stamppotten 
zuurkool, boerenkool en hutspot met 
worst, spek en gehaktballen zo lekker 
dat sommigen wel drie keer opschepten. 
Een geweldige afsluiting van een gewel-
dige happening. Dank aan de sponsors 
en de gulle gevers maar ook aan de vele 
vrijwilligers die het mogelijk hebben ge-
maakt. We willen ze volgend jaar weer 
uitnodigen. Dus als u niet geweest bent 
krijgt u nog een kans!!

BCP
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Nieuwkoop

Het jongenskoor dzinochok
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41 Kinderen bereiden zich 
voor op het Heilig Vormsel
Op zaterdag 30 september zijn 41 
kinderen uit onze Clara-parochie 
begonnen aan de voorbereiding op het 
Heilig Vormsel. De kinderen komen uit 
Langeraar, Nieuwveen, Zevenhoven, 
Leimuiden, Noorden en Nieuwkoop.  
Er wordt gewerkt met een nieuw vorm-
selproject dat de inspirerende naam 
heeft van Vormselkracht. De eerste 
bijeenkomsten zijn geweest en zijn goed 
verlopen. Het is wel even wennen met 
zo’n grote groep.

Op 26 oktober was er een bijeenkomst 
in onze kerk waarbij ook de ouders aan-
wezig waren. Die avond werd een aantal 
vrijwilligers van onze kerk geïnter-
viewd. Zij hebben de kinderen verteld 
over hun werk voor de kerk. Waarom zij 
dit doen, en wat ze doen.

Onze parochiekern heeft acht deelne-
mers. Meike en Lars Kuijf, Maarten 
Hoff, Maaike Wisker, Rimon Efram, 
Tiësto van Selm, Anne Verlaan en 

Amber Twilt. Na een voorbereidings-
bijeenkomst ‘s middags in de kerk in 
Zevenhoven hebben zij zich voorgesteld 
aan iedereen in de viering in de kerk 
van Nieuwveen op 11 november. Ook 
ontvingen zij een poster met foto’s waar 
alle vormelingen op zijn afgebeeld. Deze 
is opgehangen in de kerk. Wij wensen 
hen een goede voorbereiding toe.

Werkgroep Vormsel

Eerste Heilige Communie
Zondag 15 april om 11.15 uur is het 
weer zover. Op deze dag zal een aantal 
kinderen in onze kerk de Eerste Heilige 
Communie gaan doen. In de eerste 
week van januari worden uitnodigingen 
bezorgd bij de ouders/verzorgers van 
de kinderen die volgens onze gegevens 
daarvoor in aanmerking komen (groep 
4 basisschool). Mocht u geen uitnodi-
ging ontvangen in de eerste week van 
januari, maar wel een kind hebben dat 
in aanmerking komt, wilt u dan zelf 
contact opnemen met het secretariaat 
van onze parochiekern in Nieuwkoop? 

Zie inlegvel. U krijgt dan alsnog een uit-
nodiging. In januari is een informatie-
avond voor de ouders. De datum is op 
dit moment nog niet bekend. In januari 
zullen we u via de Rietkraagberichten 
op de hoogte houden.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Kindje Wiegen
Ook in 2017 gaan we op Eerste Kerstdag 
Kindje Wiegen in onze kerk. De werk-
groep is al druk bezig. We hopen dat 
er ook deze keer weer een ouderpaar 
bereid is om met hun pasgeboren kindje 
met ons mee te doen. Maar….iedereen 
mag meedoen! Dus aan alle kinderen de 
vraag om Eerste Kerstdag om 14.00 uur 
naar de kerk te komen om samen de 
geboorte van Jezus te vieren.
Dit is ook voor de allerkleinsten onder 
ons een feestelijk gebeuren.
Tot 25 december!

Werkgroep Kindje Wiegen 

Gezinsviering
Zondag 10 december is er een gezins-
viering. Deze viering zal in het teken 
staan van de Advent. We steken vandaag 
de tweede kaars aan op de adventskrans. 
De viering begint om 11.15 uur. 
Kerstavond om 19.00 uur vieren we de 
geboorte van Jezus in een extra feeste-
lijke gezinsviering.
Ook in het nieuwe jaar vieren we samen 
met de gezinnen. Op 21 januari is de 
traditionele Kinderzegen. In deze vie-
ring vragen we speciaal zegen voor de 
kinderen. Deze viering is om 11.15 uur.
We hopen deze maanden heel veel 
gezinnen te mogen ontmoeten!

Werkgroep Gezinsvieringen

KinderWoordDienst
Zondag 3 december tijdens de viering 
van 9.15 uur en zaterdag 16 december 
tijdens de viering van 19.00 uur gaan we 
samen op weg naar Kerstmis. We hopen 
dat veel kinderen ons komen helpen er 
iets moois van te maken.
Zondag 14 januari en zondag 4 februari 
is er ook KinderWoordDienst.

Werkgroep KinderWoordDienst  

- Lief en leed -

Overleden
4 november Co Schutter  82 jaar

VACATURES 

Kosters - We hebben op het ogenblik vier kosters, die allemaal één keer per 
maand aan de beurt zijn. Het zou fijn zijn als de groep kon uitbreiden met 
een paar kosters, want hoe groter de groep, hoe makkelijker te organiseren. 
Het is een mooie taak. Uiteraard krijgt u haarfijn te horen wat er van een 
koster wordt verwacht en loopt u een paar keer met een ervaren koster mee. 
U kunt zich opgeven bij Betty Wansink: bettywansinck@12move.nl.

Bloemengroep - We willen de bloemengroep graag op sterkte houden, want 
net als bij de kosters telt: hoe meer mensen hoe makkelijker het is om te 
ruilen en in te vallen. Er is een van de dames helaas uitgevallen en we willen 
die plek graag opvullen. Opgeven bij Rob Aupers: tel. (0172) 57 21 40 of  
rajau@casema.nl.

Dirigent - Koor Allegro is nog steeds dringend op zoek naar een vaste diri-
gent en organist. Tot nu toe hebben we steeds met invaldirigenten gezongen. 
Wij willen zo graag verder met ons koor. Heeft u interesse, of weet u iemand, 
dan kunt u mailen naar koorallegro@gmail.com.
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Vieringen op dinsdagmorgen 
12 december, 9.00 uur 
Woord- en Communieviering
9 januari, 9.00 uur 
Woord- en Communieviering
23 januari, 9.00 uur 
Eucharistieviering 

Oogstdankdag
Op deze pagina’s vindt u dit keer een 
aantal foto’s van de mooi versierde kerk 
ter gelegenheid van Oogstdankdag. Met 
dank aan alle kwekers.

De bloemengroep, Annie, Riet, 
Coby en Elsa

Ouderenmiddag
Zaterdag 28 oktober was de ouderen-
middag, parochianen van 65 jaar en 
ouder waren uitgenodigd voor een 
gezellige middag in de Ringkant. Dice 
Musica trad op en dirigent Cees van 
der Vlugt vertelde over de geschiedenis 
van muziekbeoefening in de gemeente 
Nieuwkoop. We kunnen terugkijken op 
een geslaagde middag.

Namens de ouderenmiddagcommissie, 
Miranda Fransen

Heilig Vormsel
Op 30 september zijn 41 kinderen 
uit de Clara-parochie begonnen met 
de voorbereiding op het H. Vormsel. 
Aarlanderveen doet het dit jaar nog in 
eigen parochie maar sluit volgend jaar 
ook aan. 

Op 11 november was de voorstelviering 
in Nieuwveen, het was een mooie vie-
ring in een volle kerk. We wensen Lisa, 

Noortje, Elise, Sanne, Kevin, Sil en Boyd 
en alle andere vormelingen een fijne tijd 
toe met de verdere voorbereidingen. 
Het H. Vormsel vindt begin februari 
plaats, de precieze datum wordt nog 
bekend gemaakt.

Kinderwoorddienst
Zondag 3 december, 1e advent  9.15 uur, 
Sinterklaas is uitgenodigd, nu kijken of 
hij ook tijd heeft om langs te komen.
25 december, 1e kerstdag 9.15 uur. 

Zilverpoetsen
Op 12 december gaan we weer zilver 
poetsen in de pastorie. Iedereen is wel-
kom, we beginnen om 13.30 uur. Graag 
tot ziens!

Ellie Egberts

Oudjaarsavond
Aangezien deze Samenstromen voor 
2 maanden geldt, willen wij u alvast 
informeren over Oudjaar. Net zoals 
vorig jaar in Nieuwveen gebeurde, wil-
len wij dat nu in Zevenhoven doen. Een 
Woord- en Communieviering met na 
afloop oliebollen en bisschopswijn om 
2017 feestelijk uit te luiden.
U kunt het alvast noteren in uw agenda; 
Oudjaarsviering op zondag 31 decem-
ber om 19.00 uur in de Johannes de 
Doperkerk in Zevenhoven. Hopelijk 
komt u met velen.

Namens de pastoraatsgroep Nieuwveen/
Zevenhoven, Marian Berkhout

Nieuwveen

Oogstdankdag
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H. Clara parochie 

Feestmiddag St. Caeciliakoor
Elk jaar organiseert het bestuur van het 
St. Caeciliakoor een feestelijke middag 
voor alle koorleden en partners als dank 
voor hun jaarlijkse inzet in de parochie-
kernen van Nieuwveen en Zevenhoven. 
Gemiddeld twee keer per maand zingt 
het koor in de vieringen, repeteert elke 
week en verzorgt ook de zang bij de 
avondwaken en uitvaarten. 

Deze middag werden de koorleden en 
hun partners vergast op een optreden 
dat in het teken stond van het nostal-
gische snoepverleden. Het gezelschap 
‘Koek & Snoepie’ verzorgde, met een 
uitstalling van allerlei oude snoepjes, 
zoals toverballen, kaneelstokken, zoet-
hout etc. en een presentatie in beeld en 
geluid, een prachtige middag met daarin 
ook een quiz waarin naar de namen van 
diverse oude snoepjes moesten worden 
geraden. 

Daarna was er een borreluur met daar-
aan gekoppeld een bijbelquiz. Er werd 
met veel animo aan deelgenomen maar 
dat vader Abraham geen zeven zonen 
had maar acht wisten de koorleden niet 
te achterhalen, ook niet na raadpleging 
van internet. De middag werd afgeslo-
ten met een warm en koud buffet.

Interview met de  
‘boekjesmaakster’
Misschien realiseert u het zich niet als 
u naar de kerk komt voor een jubi-
leum, een uitvaart, een huwelijk of voor 
‘gewoon’ een viering, maar altijd ligt er 
een boekje klaar voor de desbetreffende 
viering. En hoe komt dat daar?
Het boekje wordt gemaakt door ver-
schillende werkgroepen. Vervolgens 
wordt het door Miranda Fransen in de 
pastorie afgedrukt, daar zitten vele uren 
werk in. Miranda doet dit inmiddels al 2 
jaar met plezier. Gemiddeld doet zij dit 
1 x per maand maar met Kerst, Pasen 
en Pinksteren zijn er extra vieringen en 
dus veel meer werk. Daarnaast verzorgt 
zij ook de inlegvellen van Samenstro-
men en verdere informatie voor de hele 
gemeenschap. Waarom zij het doet?
Ze is er voor gevraagd en vindt het leuk. 
Hoeveel werk dit ook is, het geeft haar 
rust en ondertussen kan ze wat lezen of 

te komen tot onze protestantse broeders 
en zusters. Het doel is om met elkaar na 
te denken over geloofs- en levensvra-
gen. Ook is het belangrijk om de onder-
linge band met elkaar te versterken. 

De volgende data staan voor de aanko-
mende tijd nog op de planning.
Op dinsdagmiddag 14.00 - 15.30 uur bij 
de familie Bos (J.J. Rooversstraat 2) 
o.l.v. ds. Wielsma.
Op dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur bij 
de familie Hardsteen (Blokland 25) 
o.l.v. Jenie Veenstra en Jan Vervark.
Data: 12 december, 9 en 23 januari, 6 
en 20 februari, 6 maart.
Op woensdagavond, 20.00 - 22.00 bij 
mevrouw Veenstra  (Bruningsstraat 21) 
o.l.v. Baukje Veenstra 
Data: 13 december, 10 en 24 januari, 
7 en 21 februari, 7 maart.

Ds. Wielsma (0297) 568610  
tcwielsma@solcon.nl
Jenie Veenstra (0172) 537340  
jenie.veenstra@hetnet.nl
Baukje Veenstra (0172) 537081  
baukje-veenstra@hetnet.nl
Jan Vervark (0172) 538977  
j.vervark@ziggo.nl

Heel mijn hart 

Heer ik wil met heel mijn hart
U loven prijzen in mijn lied
U toegewijd zijn elke dag
ook al begrijp ik U soms niet

Uw liefde vult mijn leven
en Jezus zegt wees maar verblijd
dat je weer Gods kind mag wezen
van nu en tot in eeuwigheid.

Heel mijn hart springt op van vreugd
wanneer Uw liefdeswoord mij vult
Uw schepping die mij zeer verheugt
laat zien dat U steeds zorgen zult.

puzzelen. Daarbij komt dat ze dankbaar 
is dat ze dit voor de Kerk mag doen.
Miranda, namens de hele gemeenschap: 
dank je wel voor je geweldige inzet.

Marian Berkhout

Gespreksgroepen 
Ontmoetingskerk
De pastoraatsgroep heeft in de afge-
lopen 2 jaar gebouwd aan een goede 
samenwerking met de protestantse 
gemeente van Nieuwveen. We komen 2 
keer per jaar bijeen met de kerkenraad 
en we hebben met elkaar in het afgelo-
pen jaar mooie projecten gecreëerd: de 
Passietocht langs de kerken van Nieuw-
veen en Zevenhoven en het Symposium 
in de Ontmoetingskerk te Nieuwveen 
met de titel ‘Kracht en de pijn van Oe-
cumene’.

In de gesprekken met de kerkenraad 
kwamen we erachter dat zij voorzien 
in een behoefte die ook bij ons leeft: In 
gesprek gaan met andere gelovigen. In 
de Ontmoetingskerk zijn  3 gespreks-
groepen actief. Op dinsdag- en woens-
dagavond en één op dinsdagmiddag.
Wij zijn van harte uitgenodigd om ons 
hierbij aan te sluiten. Een mooie  gele-
genheid om in gesprek te gaan en nader 
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Noorden

ker en Floortje van Koert. Wij wensen 
ze een goede voorbereiding toe.
We zijn inmiddels aangekomen in de 
donkere dagen voor kerst. Voor de één 
een periode van gezelligheid, lichtjes in 
de tuin (gelukkig is het één niet afhan-
kelijk van het ander!), voor de ander een 
periode van melancholie, weemoed of 
misschien wel eenzaamheid tijdens de 
lange donkere avonden. De etalages lig-
gen vol met verleidingen om de dertien-
de maand te besteden. Voor de mensen 
die minder te besteden hebben kan dit 
extra confronterend zijn of een reden 
om er niet op uit te gaan. Een bezoekje, 
een kaartje of een kleine attentie kan De 
Ander het gevoel geven dat er aan ze 
gedacht wordt.

Op de laatste zondag van november 
is het kerkelijk jaar afgesloten met het 
feest van Christus Koning. Pastoor Glas 
ging voor in de eucharistie en Cantabo 
verzorgde de zang. En daarmee zijn we 
alweer aangekomen in de Advent.
Tijdens de Advent bereiden wij ons voor 
op het feest van de Geboorte. Wij zijn 
verheugd dat ook de basisschool weer 
een kerstviering verzorgt op vrijdag 

Martinus feliciteert
en deelt mee…   
Op zondag 12 november vierden wij 
het St. Martinusfeest, het patroonsfeest 
van onze parochiekern. Traditiegetrouw 
wordt dan ook de Martinuspenning 
uitgereikt aan een parochiaan die zich 
als vrijwilliger bijzonder inzet of ingezet 
heeft. Dit jaar viel de eer te beurt aan 
mevrouw Van der Zalm. Al vele jaren 
loopt ze voor het weekend de sacristie, 
de Jozefzaal en het priesterkoor van 
de kerk na om de diensten waardig te 
kunnen vieren, ze wast en strijkt het 
liturgisch linnengoed en is een van de 
vrijwilligers die de Mariakapel verzorgt. 
Er zijn niet veel parochianen die haar 
dit ooit hebben zien doen, want me-
vrouw Van der Zalm doet dit rustig, 
dienstbaar en sober, zonder op te vallen. 
Genoeg reden om haar extra in het zon-
netje te zetten en te bedanken!

Tijdens de viering werden door het 
jubilerende Waimbaji liederen gezongen 
uit de musical Ruth, een Bijbelse vrouw 
die net als mevrouw Van der Zalm haar 
werk vol overgave in stilte deed.
De avond ervoor werden in de kerk 
van Nieuwveen de vormelingen van dit 
jaar voorgesteld. Ook twee Noordense 
jongedames laten zich door de Vormsel-
kracht inspireren, het zijn Nikki Pijnac-

22 december, pastor Van de Reep gaat 
hierin voor. Op kerstavond beginnen we 
met een gezinsviering om 17.00 uur met 
pastor Van de Reep, de nachtmis om 
23.00 uur met pastor Hoogenbosch en 
Cantabo en de dagmis met Waimbaji. 
De allerjongsten zijn welkom tijdens het 
Kindje Wiegen op Tweede Kerstdag om 
11.00 uur. Daarna is de kerk elke dag 
tot oudjaar van 14.00 uur tot 16.00 uur 
open om de kerststal te bewonderen. 

Uitreiking Martinuspenning aan mevrouw Van der Zalm

Grafsteen pater Koster

Vormelingen Nikki en Floortje
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Het wereldlijke jaar wordt traditioneel 
afgesloten op 31 december met een vie-
ring met pastor Hoogenbosch, Waim-
baji, oliebollen en warme wijn.

Op 15 november is op het graf van pater 
Koster een herdenkingssteen geplaatst. 
De steen markeert de rustplaats van 
een markante persoonlijkheid die nog 
vaak genoemd en nog altijd gemist 
wordt….... Zijn meditatiegroep komt 
nog steeds op dinsdagavond om 19.00 
uur bijeen, in de wintermaanden in de 
pastorie, in de kerstperiode bij de kerst-
stal in de kerk.

De pastoraatsgroep

Terugblik Allerzielen 
Op 1 november was de viering van Al-
lerzielen. Het koor Cantabo zong mooie 
liederen en pastor Van de Reep sprak 
bemoedigende woorden. De overlede-
nen werden genoemd en van ieder werd 
kort iets verteld. De acolieten staken een 
herinneringskaars aan en een roos werd 
erbij gezet. Na afloop van de viering 
was er een stille tocht naar het kerkhof 
dat door Rock Solid mooi was verlicht 
met vuurkorven, fakkels en brandende 
kaarsjes langs de paden. De tuingroep 
had ervoor gezorgd dat de paden goed 
begaanbaar waren. Bij het kindermo-
nument lag weer het mooie hart met de 
witte rozen, gemaakt door de bloemen-
versiergroep. Pastor Van de Reep sprak 
een gebed uit en zegende daarna de 
graven. Na afloop was er voor degene 

die daar behoefte aan hadden, gelegen-
heid om na te praten bij een kopje koffie 
in de Jozefzaal. We mogen terugzien 
op een mooie viering waarin we samen 
onze dierbaren in warmte en licht heb-
ben herdacht.

Vrijwilliger; van onschatbare 
waarde
Met dit thema worden de vele werk-
groepen onder uw aandacht gebracht. 
Deze maand is aan de beurt aan 
de werkgroep Allerzielen.
Voor de werkgroep is de viering met 
Allerzielen een heel bijzondere viering 
om te mogen verzorgen. Het is vooral 
onze taak om alles goed te coördineren. 
In september beginnen de voorberei-
dingen en worden de verschillende 
werkgroepen al benaderd. Zo is er 
overleg met de voorganger, het koor, 
de  bloemen-versiergroep, Rock Solid, 
het secretariaat, de acolieten, de typiste, 
tuingroep, koster, de avondwakegroep. 

In oktober krijgen de nabestaanden 
van de overledenen van het afgelopen 
jaar een persoonlijke uitnodiging voor 
de allerzielenviering. Hierin wordt één 
en ander uitgelegd over de viering, de 
herinneringskaarsen die worden aan-
gestoken en het zegenen van de graven 
op het kerkhof. De werkgroep zorgt er 
voor dat in de kerk en de Jozefzaal alles 
op tijd klaar staat voor de viering. Na 
de rondgang over het kerkhof wordt 
de koffie en thee geschonken en samen 
met de avondwakegroep een luisterend 
oor geboden voor wie daar behoefte aan 
heeft. Ook dit jaar is er weer een mooie 
gedachtenisviering geweest. Zonder 
hulp van alle werkgroepen en vrijwil-
ligers was dit niet mogelijk geweest. 
Bedankt!

Kindje Wiegen
Op Tweede Kerstdag is er weer Kindje 
Wiegen in de St. Martinuskerk in Noor-
den. Het kerstverhaal begint om 11.00 
uur. Lijkt het je leuk om mee te spelen 
in het kerstverhaal?  We zijn nog op 
zoek naar herders, schaapjes, engeltjes, 
grote engel, ster, 3 koningen, kameel en 
een bode. Verder zoeken we nog ouders 
die kunnen helpen met opbouwen, 
schminken, omkleden en opruimen. 

Je kan je aanmelden bij Tamara Aart-
man-Tersteeg via emailadres janenta-
mara@casema.nl of tel.: (0172) 40 79 
33. We oefenen op zaterdagmiddag 16 
december om 16.00 uur in de St. Mar-
tinuskerk in Noorden. Als je het leuk 
vindt, kun je een tekening maken voor 
kindje Jezus. We hopen jullie te zien! 

Werkgroep Kindje Wiegen

H. Clara parochie 

Viering Allerzielen

Verlichte begraafplaats Allerzielen
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Feestmiddag St. Caeciliakoor 
Elk jaar organiseert het bestuur van het 
St. Caeciliakoor een feestelijke middag 
voor alle koorleden en partners als dank 
voor hun jaarlijkse inzet in de parochie-
kernen van Nieuwveen en Zevenhoven.
Een verslag van deze middag vindt u in 
dit blad bij de kern Nieuwveen.

Voorbereiding H. Vormsel 
Zaterdag 11 november waren we bij 
elkaar voor de 4de bijeenkomst, met 
als thema ‘Geroepen  worden’. Enkele 
sleutelwoorden hierbij zijn: Luisteren, 
Geroepen, Naaste en Heilige Geest. Het 
doel is dat wij allen, en niet alleen de 
vormelingen, de boodschap van Jezus 
verstaan. Maar dat is heel moeilijk door 
al het lawaai om ons heen en dat wat 
wij zelf maken. In ons project praten wij 
dan over stoorzenders. Na deze bijeen-
komst aten wij gezamenlijk een broodje. 
Er waren hulpouders om de vormelin-
gen naar Nieuwveen te rijden. Hier was 
de voorstelviering van de vormelingen 
met pastoor J. Glas en pastor H. van de 
Reep. De vormelingen uit onze parochie 
zijn Sven, Mette en Jessie. Wij zien terug 
op een goede viering, maar kijken ook 

vooruit naar de volgende bijeenkomsten 
en de dag van het H. Vormsel.

Vanuit de werkgroep, Rosa

Hij komt…hij komt…
De decembermaand!  Natuurlijk ver-
welkomen we in onze huizen ook de 
Goedheiligman, maar voor de parochie 
begint december als feestmaand op de 
eerste adventszondag. We gaan op weg 
naar Kerstmis en zoals gewoonlijk ge-
beurt er in onze kerk weer het nodige.
In onze kerk zullen kerstconcerten 
gegeven worden door zowel ons eigen 
Caeciliakoor en het jeugdorkest van 
Crescendo. Natuurlijk is er weer een 
viering voor de allerkleinsten en de wat 
grotere kinderen in aanloop naar de 
kerstdagen. Zij vullen de lege stal en 
gaan daarna met elkaar aan de slag om 
een mooi knutselwerk te maken.
Ook tijdens de kerstdagen zelf wordt er 
in onze kerk volop gevierd. We begin-
nen op kerstavond met koor Caecilia en 
op Eerste Kerstdag is er een familievie-
ring met een gelegenheidskoortje. We 
luiden het jaar 2017 uit met een viering 
op 31 december om daarna vol goede 
moed het nieuwe jaar te starten. Het 
Nieuwjaarwensen is dit jaar op 14 ja-
nuari. Het is een beetje aan de late kant 

misschien, maar wel op een zondag dat 
we gezamenlijk koffie drinken.

De data op een rijtje:
15 december 19.00 uur   
Concert Caecilia
17 december 10.00 - 12.00 uur  
Lege Stal voor de kleintjes en basis-
schooljeugd
17 december 19.00 uur   
Concert Jeugdorkest Crescendo
24 december 21.00 uur   
Feestelijke viering met koor Caecilia
25 december 10.00 uur   
Kerstontbijt voor genodigden
25 december 11.15 uur   
Familieviering met gelegenheidskoortje
31 december 19.00 uur   
Oudjaarsviering met oliebollen/
appelflappen en glühwein
14 januari    
Nieuwjaarwensen na afloop van
de viering

Oudjaarsavond 2017
Aangezien deze Samenstromen voor 2 
maanden is, willen wij u alvast informe-
ren over Oudjaar. Op een manier zoals 
dat vorig jaar in Nieuwveen gebeurde, 
willen we dat nu in Zevenhoven doen. 
Een woord- en communieviering met 
na afloop oliebollen eten en bisschops-

Zevenhoven

H. Clara parochie 

Voorbereiding H. Vormsel
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wijn drinken om 2017 feestelijk uit te 
luiden.

Noteer het alvast in uw agenda; Oud-
jaarsviering op zondag 31 december om 
19.00 uur in de Johannes de Doper kerk 
in Zevenhoven. Hopelijk komt u met 
velen.

Pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven

Kerkbalansactie 
20 januari t/m 3 februari
Naast alle werkzaamheden rond de 
Kerst wordt achter de schermen ook al 
weer hard gewerkt door de dames van 
het secretariaat o.l.v. José van Mastwijk. 
Zij is in onze parochiekern de drijvende 
kracht achter de actie Kerkbalans. Vele 
uren gaan er zitten in het klaarmaken 
van alle enveloppen en de contacten 
leggen met de wijkbezorgers om e.e.a. 
rondgebracht te krijgen. Als parochiaan 
krijg je eenvoudigweg deze envelop in 
de brievenbus en ben je onwetend van 
de hoeveelheid werk die dan al is verzet.
Als alle enveloppen weer zijn opgehaald 
begint voor de penningmeester het op-
tellen van de toegezegde bedragen.

Wat zal er worden opgehaald en zullen 
wij de komende jaren onze begroting 
sluitend kunnen krijgen? Het is elk jaar 
weer spannend, maar als bestuur hopen 
en vertrouwen wij erop dat wij als leden 
van deze gemeenschap onze harten 
zullen laten spreken en vrijgevig zullen 
zijn. Mogen wij daarop rekenen?

Passion 2018
Herinnert u het zich nog? Op 10 
september gaven velen van u acte de 
préséance toen wij in Samenstromen 
een oproep deden om mee te doen 
aan de fotosessies voor de Passion van 

2018 in onze parochiekern. Het was 
een prachtige zondag, want het deed 
ons goed dat zovelen meewerkten. 
Inmiddels zijn we alweer een aantal 
fotoshoots, vergaderingen en bijna drie 
maanden verder. De foto’s zijn gemaakt 
door Margot Aartman. Margot kan 
goed uit de voeten met haar fotocamera 
en de resultaten daarvan hebben we 
inmiddels bekeken en beoordeeld. Er 
zijn een paar honderd foto’s gemaakt en 
de vraag is: welke haalt de eindstreep en 
welke niet? Bij het bekijken van de foto’s 
werden we geraakt door de schoonheid 
van sommige foto’s. Sommige leverden 
kippenvelmomenten op, zo mooi waren 
ze. De entourage rondom onze kerk 
bleek uitermate geschikt om als decor te 
dienen. 

Koor Revival heeft inmiddels de eerste 
nieuwe liedjes ‘in de grondverf ’ staan en 
is fanatiek aan de studie. Er wordt dus 
hard gewerkt door zowel de organisatie 
als het koor. De eerste werkgroepjes 
zijn samengesteld, zodat iedereen een 
taak heeft. U ziet, we laten niets aan het 
toeval over. 

Als alles zo blijft gaan als tot nu toe, 
staat wat ons betreft niets een gelikte 
uitvoering in de weg. Wij blijven u op 
de hoogte houden. Als u dan maar 25 
maart 2018 vrij houdt in uw agenda. 

Dank je wel!
Op 1 november namen wij afscheid 
van onze vader en opa, Thijs Stokman. 
Na zijn huwelijk in 1950 kwam hij in 
Zevenhoven wonen, waar hij ook naar 
de kerk ging. Kinderen werden er gebo-
ren, gedoopt, deden hun Eerste Heilige 
Communie en werden gevormd. Hij 
was er kind aan huis. In 1976 vertrok 
het gezin naar Nieuwkoop. Vader stierf 
uiteindelijk in verzorgingshuis Emmaus 
in Zoeterwoude-dorp. We haalden hem 
naar Zevenhoven en mochten in de, 
voor de kinderen ook vertrouwde, kerk 
een viering van woord en gebed houden 
bij zijn afscheid.  Al zo lang was vader 
van het dorp af, maar wij werden getrof-
fen door de warmte waarmee we om-
ringd werden. Koster Gerard had zoals 
gewoonlijk weer alles tot in de puntjes 
geregeld, pastor Hoogenbosch hield een 

prachtige persoonlijke overweging en 
koor Caecilia kwam ook gewoon weer 
zingen voor deze oud-parochiaan.  Het 
warme samenzijn in de Orangerie werd 
mogelijk gemaakt door de vertrouwde 
gezichten  uit onze parochiekern. Als 
gezin kunnen we terugkijken op een 
prachtig afscheid en daar hebben al die 
lieve mensen van onze kerk in hoge 
mate aan bijgedragen. Duizendmaal 
dank hiervoor!

Fam. Stokman

Activiteiten Orangerie
We maken dit jaar kerststukjes op 
donderdagmiddag 14 december van 
14.00 tot 16.00 uur. Dit jaar gaan we een 
mini-kerstboom maken met als basis 
een kegel van oasis, deze versieren we 
met kersttakjes en bloemen en glitters 
en zetten het boompje op een schaal. 
Graag tangetje en mesje meebrengen, 
de kosten zijn € 8,50.
Opgeven via het secretariaat.  

Op donderdag 25 januari willen we 
naar het Tropenmuseum in Amsterdam 
gaan. Daar is momenteel een extra ten-
toonstelling over de slavenarbeid. Het 
gemakkelijkst is om vanuit Uithoorn 
met het openbaar vervoer naar Amster-
dam te reizen. We vertrekken om 9.30 
uur vanaf ons kerkplein en zullen rond 
17.00 uur weer terug zijn. Ov-kaart 
en museumjaarkaart meenemen. We 
lunchen in het Tropenmuseum. Graag 
opgeven via het secretariaat.

We wensen u een zalig Kerstfeest en  
een goed 2018.

Gerda-Joke-Gerda

H. Clara parochie 



Voorbereiding op Kerstmis
In de afgelopen maand werden we in 
de lezingen van de liturgie opgeroepen 
om voorbereid te zijn op de komst van 
de Heer. Zorg te dragen voor wat je is 
toevertrouwd, zorg te dragen voor vol-
doende olie in je kruik. Ook in de Ad-
vent klinkt die oproep tot waakzaam-
heid. Johannes de Doper horen we in 
zijn aandringen bij ons tot bekering en 
het getuigen van het Licht. En op de 
4e zondag horen we Maria, ja-zeggen 
op het Woord van God. Mogen zij ons 
inspireren om zelf toe te groeien naar 
het feest van Jezus’ geboorte. Er is ook 
praktische voorbereiding op Kerstmis, 
de mensen van de versiering zijn in de 
kelder gedoken om alles te inspecte-
ren en eventueel te repareren. Groen, 
kaarsen en bloemen zijn besteld. DHH 
heeft repetitietijd gereserveerd, net 
als de Ter Doesschool. Ook voor de 
Kerst-familieviering zijn er al voor-
bereidingen gaande en de koren staan 
in de startblokken. De familie-kerst-
viering is om 19.00 uur met Enjoy, en 
om 21.00 uur is de Nachtmis, waarbij 
zanggroep Inspiratie de viering muzi-
kaal ondersteunt. Op Eerste Kerstdag 
zingt het Nederlandstalig koor in de 
eucharistie. Op Tweede Kerstdag zijn 
er vieringen om 10.00 uur in Roelofa-
rendsveen en Langeraar.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Driekoningenbrood en  
Nieuwjaarswensen
Als de herders zijn teruggekeerd naar 
hun schapen, komen de Wijzen met 
hun geschenken bij het pasgeboren 
kind. Van ver gekomen, zich oriënte-
rend op de sterren, symboliseren zij 
heel de wereld. Met hun begroeting 
van de Redder van de mensen, laat de 
verteller weten dat Jezus voor iedereen 

Hoogmade/Woubrugge

door te vertellen. En als je erbij mag 
spelen en knutselen, zingen en eten, 
dan wordt het een feestje voor jong en 
oud!

Op zaterdag 10 februari hopen we 
de eerste kliederkerk te houden. Om 
14.00 uur in het Dorpshuis van Oud 
Ade.

Nico Koot, Connie Koeleman, 
pastor Marjo Hoogenbosch

Dankbaarheid voor koorjubilea
Zondag 5 november was er een bij-
zondere viering in Hoogmade. Me-
vrouw Riet van der Meer en ik vierden 
dat we 40 jaar lid waren van het  Ne-
derlandstalig koor en dat ik al 25 jaar 
dirigent ben. Voor deze gelegenheid 
zongen het Nederlandstalig koor en 
Enjoy samen in de viering. Wat heeft 
mij gemotiveerd om zolang bij een 
koor te blijven zingen? Vooral de sfeer, 
de mensen waarmee je samen zingt. 
De prachtige liederen, de psalmen die 
je na (soms weken) oefenen kan laten 
horen. Het samen zingen geeft mij 
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H. Franciscus parochie   

Jubilea mevrouw Riet van der Meer en Jeanne Borst 

is gekomen. Op 7 januari vieren we dit 
feest, dat de naam draagt Openbaring 
van de Heer. In de oosterse kerken 
wordt deze dag gevierd als het Kerst-
feest. Het Nederlandstalig koor zingt 
en na de viering is er koffie en snijden 
we het Driekoningenbrood aan! Voor 
wie de boon treft is er een feestelijke 
verrassing!

Pastor Marjo Hoogenbosch

Uit de pastoraatsgroep

Voedselbank KBEO
Iedere 2e zondag van de maand staan 
de kratjes van de Voedselbank “Kaag & 
Braassem En Omstreken” klaar om uw 
goede gaven te ontvangen. Waar kunt 
u aan denken? Alles wat in blik of pak 
zit en lang houdbaar is. Kijk eens of 
u een paar extra boodschappen kunt 
doen. U maakt er een gezin heel blij 
mee. Op maandag wordt de oogst naar 
de Voedselbank gebracht.  

Kliederkerk van start?
Er zijn veel mooie Bijbelverhalen om 
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een goed gevoel, het is een uitlaatklep, 
maar ook de dirigenten die in de loop 
der jaren het koor hebben gedirigeerd: 
Roelf die begonnen is met het koor, 
Ineke, Piet, Simon en nu Hans en de-
genen die er maar heel even waren. Zij 
waren allemaal op hun eigen manier 
inspirerend en vernieuwend. Het 25 
jaar dirigeren heb ik niet achter elkaar 
gedaan. Eerst 14 jaar een kinderkoor 
‘de Toverbal’. De naam is gekozen, 
omdat er steeds kinderen afgingen en 
weer anderen bij kwamen, net als met 
de kleuren van een toverbal! Na 14 
jaar ben ik gestopt, totdat de parochie 
een leuk aanbod kreeg van het bisdom 
om met een tegemoetkoming weer een 
kinderkoor te starten. Dat lukte niet, 
maar gelukkig had onze begeleider 
een goed idee om een familiekoor te 
beginnen. Dat koor bestaat nog steeds, 
wel in kleine bezetting, maar met heel 
gemotiveerde zangeressen. Enjoy, zoals 
het familiekoor nu heet, dirigeer ik 
nu 11 jaar. Een kleine optelsom maakt 
er 25 jaar van. Door omstandigheden 
dirigeer ik nu ook het Nederlandsta-
lig koor, waar ik weer van leer. Na de 
viering heb ik twee onderscheidin-
gen gekregen, prachtige bloemen en 
cadeaus. Hiervoor wil ik iedereen heel 
hartelijk bedanken.

Jeanne Borst-Oudshoorn
     

Kerk Kerstfair 
Op vrijdag 15 december staan de 
dames van Klein Onderhoud achter in 
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, 
Kerkstraat 57 te Hoogmade van 13.00 
tot 16.00 uur met kerst- en bloemstuk-
jes, kerstkaarten en kaarsen en ca-
deau- en gebruiksartikelen. Ook kunt 
u loten kopen voor een grote levens-

H. Franciscus parochie   

- Lief en leed -

Gedoopt
15 oktober  Jari Borst, zoon van Hayett Solar Sulla en Erik Borst
 
Overleden
8 november  Adriana Johanna Maria van Santen-van Steen 79 jaar

Kaarsengedichtje voor Advent  

Er staan vier kaarsjes op een rij
te wachten op het feest.
Eén lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
het huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het Kind dat komt,
is dát geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:
nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het Kind geboren.

Coby Poelman-Duisterwinkel

middelenmand. Op zondag 17 decem-
ber kunt u voor en na de viering loten 
kopen. De opbrengst is voor diverse 
“middelen” voor onze kerk. Wij hopen 
dat u even bij ons langs wilt komen. 
De koffie staat klaar!

Werkgroep Klein Onderhoud
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Vormselkracht
Op 11 november zijn alle vormelingen 
van dit jaar voorgesteld in de kerk van 
Nieuwveen. In totaal krijgen 41 kinde-
ren, waaronder 8 kinderen uit Leimui-
den en Rijnsaterwoude, hun Heilige 
Vormsel toegediend op 4 februari 
2018 en zij zijn zich hier goed op aan 
het voorbereiden. Er zijn nu 4 bijeen-
komsten geweest en nog 4 te gaan. De 
kinderen krijgen steeds een onderdeel 
van ons geloof mee; Jezus naam = Ik 
zal er zijn, leren bidden, leren goed 
te luisteren, voor je naaste zorgen als 
voor jezelf, het geloof uitdragen, etc. 
Als vormselbegeleiders is het ook een 
ontdekkingstocht. Het is het eerste 
jaar dat we met meer parochies dan 
alleen Langeraar ons voorbereiden op 
het Heilig Vormsel. Voor de kinderen 
een mooie beleving dat zij als grote 
groep met elkaar de voorbereiding 
doen. Als begeleiders is het mooi om 
te zien dat deze kinderen bewust kie-
zen voor het geloof.

Anja de Rijk

Allerzielen in het Licht 
Op 2 november hebben velen van u de 
begraafplaats bij de St. Jan de Doper-
kerk bezocht.  De hele dag door waren 
er mensen bezig om het graf van hun 
dierbare te verzorgen en een kaarsje te 
branden. De vele vrijwilligers zijn de 
hele dag bezig geweest om de begraaf-
plaats sfeervol te versieren met ver-
lichting, fakkels en kaarsen.  Het Jozef 
huisje was ingericht als stilte kapelletje 
waar ook een kaarsje gebrand kon 
worden en waar men even tot gebed 
kon komen. 

De eucharistieviering van Allerzielen 
in het Licht was ook goed bezocht; na 
afloop met zijn allen naar  de begraaf-
plaats waar pastor Vijftigschild de gra-
ven gezegend heeft. Daarna kon men 
onder het genot van koffie, chocola-
demelk of een glaasje bisschopwijn in 
gesprek gaan met elkaar.

Het tienerkoor Akkoord zong mooie 
liederen en er kon een bloembol 
geplant worden. Onder het afdak bij 
het Jozefhuisje hing een groot wit 
hart waarop men door middel van 
een memo iets kon schrijven aan 
dierbaren.  Dit hart is na afloop onder 
begeleiding van een mooi gebed door 
pastor Bosma in de vuurkorf verbrand 
en al onze mooie woorden zijn op 
deze manier rechtstreeks naar de  
hemel verstuurd.

De Adventsactie gaat van start
Wij steunen met de M.O.V. groepen 

van de Clara & Franciscus federatie 
het project van de Adventsactie:
Opleiding met uitzicht op werk voor 
alleenstaande moeders in Congo. Zie 
de informatie op bladzijde 28.

In de parochies in de provincie Congo 
Central (tot 2015 Bas-Congo) wonen 
veel jonge alleenstaande moeders 
tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwe-
lijks geschoold, kunnen niet lezen of 
schrijven, spreken geen Frans. Door 
dit gebrek aan scholing hebben de 
jonge moeders geen enkel vooruitzicht 
op werk. Als zij de kans krijgen om 
te leren voorzien in de basisbehoef-
ten van hun gezin en te zorgen dat 
hun kinderen naar school gaan en 
gezond blijven, kunnen zij de situatie 
van structurele armoede doorbreken. 
Alfabetisering en scholing zijn daarbij 
onmisbaar. Daarom hebben de paters 
redemptoristen een opleidingsproject 
opgezet dat uitzicht biedt op werk.

We starten de Adventsactie met een 
lunch op zaterdag 9 december in 
de Petruskerk in Roelofarendsveen. 
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H. Franciscus parochie   

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur zullen 
o.a. Congolese gerechten aangeboden 
worden. Ook is er een presentatie over 
het project in Congo.

In onze Sint Jan de Doperkerk zal 
begin december de zogenaamde 
Sinterklaascollecte voor dit project 
gehouden worden.

Wilt u zelf een gift over maken?  
Dat kan ter attentie van: Stichting 
BVA, rekeningnummer: IBAN:  
NL 38 INGB 0002 0105 43 onder  
vermelding van Adventsactie.

M.O.V. groep, Anneke Bosma

Volkskerstzang zondag 
17 december in de Dorpskerk 
te Leimuiden om 19.00 uur 
Traditiegetrouw zal er ook dit jaar 
een Volkskerstzang zijn. Het thema is 
‘Stille nacht, heilige nacht…’. 
Stille nacht - stil worden van binnen. 
Heilige nacht - het geheim van een 
wonder dat je aanraakt. 
Samen zingen en luisteren naar het 
kerstverhaal,  Gods glorie bezingen, 
bidden om vrede op aarde voor alle 
mensen… 

Daarvoor nodigen wij u van harte uit. 
Aan het einde van de viering is er een 
collecte voor de Wilde Ganzen. 
En na afloop bent u welkom in ‘De 
Ontmoeting’ om bij een kopje koffie  
of thee gezellig even na te praten. 

Werkgroep Volkskerstzang:  
Jannie, Els en Jan 

Seniorenviering 14 december
Om alvast in de kerstsfeer te komen 
is er donderdag 14 december weer 
een seniorenviering in de St. Jan de 
Doper kerk in Leimuiden en Rijn-
saterwoude. Alle senioren van onze 
parochiekern zijn hierbij van harte 
uitgenodigd. 

De viering begint om 9.30 uur. Pastor 
B. Bosma doet de viering en het  
Ceciliakoor begeleid dit met hun 
mooie zang. Na afloop is er een gezel-
lig samenzijn in de Priester Hendrik-

zaal. Koffie en thee met iets lekkers 
staan voor u klaar.

Wilt u graag vervoer dan kunt u  
contact opnemen met: mevrouw  
Wil Koeleman, tel. (0172) 508 739

Gerardus kalender 2018 
te koop
Als u voor 2018 nog graag zo'n mooie 
Gerardus kalender wilt, dan kunt u 
deze bestellen bij Sonja Knelange, 
tel. 0172 509 221 of e-mail
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl. 
Prijs kalender + schild : € 7,00.

Resonans zingt kerstavond
Kerstavond zondag 24 december om 
19.00 uur luistert Resonans de viering 
op in de St. Jan de Doper te Leimui-
den (Willem van der Veldenweg 24). 
Resonans is het middenkoor van de St. 
Jan en zingt met veel plezier al meer 
dan 10 jaar samen. Vindt u het ook 
leuk om te zingen? Wij zijn altijd op 
zoek naar mede-zangkoorleden en 
met name zangers! Resonans repeteert 
elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in 
de kerk en u bent bij deze uitgenodigd 
eens te komen kijken en misschien 
zelfs meteen mee te zingen. Voorzin-
gen kan soms een hindernis zijn om 
bij een koor te gaan, maar wees gerust, 
dat is bij ons niet nodig. Iedereen is 
van harte welkom, want zingen in 
een koor kun je leren, zeker onder de 
bezielende leiding van onze dirigent 
Marc Schaap. Dus kom kerstavond 
eens luisteren, want ook met kerst 
krijgt u een indruk van ons repertoire. 
We zingen natuurlijk de oude klas-
siekers, die iedereen mee kan zingen, 
maar we hebben nog meer noten op 

onze zang. Voor meer informatie  
kunt u mailen naar Ingrid Mollers: 
inkiem@live.nl.

Drukte op de kruising
 Op zondag 17 december is er om 
16.00 uur het Kliederkerstfeest in de 
St. Jan. Alle kinderen zijn welkom om 
tijdens de ‘kerstnacht’ met elkaar op 
weg te gaan naar de stal. Onderweg 
komen ze iedereen tegen die ook rich-
ting de stal gaan: Jozef en Maria, de 
Wijzen, de herders en de herbergier en 
wordt het kerstverhaal verteld. Daar-
bij zingen we met elkaar de bekende 
kerstliederen en komen zo gezellig in 
de sfeer voor kerst. Na afloop sluiten 
we bij de vuurkorven af met choco-
lademelk, glühwein en wat lekkers 
om te eten. Het belooft een typische 
kliederkerk te worden, waarbij zowel 
de kinderen als de (groot)ouders het 
naar hun zin hebben. Vanaf 15.45 uur 
is er ontvangst.

Peppelhofviering
Op vrijdag 1 december, de laatste in 
2017, is er om 9.30 uur een eucharis-
tieviering in de Peppelhof. De voor-
ganger is pastor B. Bosma
In het nieuwe jaar 2018 is er op 
vrijdag 26 januari om 9.30 uur een 
eucharistieviering in de Peppelhof. 
De voorganger is pastoor J. Glas.

- Lief en leed -

Overleden
13 november  Nel Straathof-Baars     77 jaar
 
Huwelijksjubileum
15 december  Aad en Joke Vernooij-Bouwmeester   40 jaar
21 december  Leo en Hanneke van Velzen-van Tol   40 jaar
29 december  Dré en Arry van Haasteren-Eickhoff   40 jaar
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Dinsdagmorgen
5 december 9.30 uur Viering van woord 
en communie in Oud Ade. Voorganger 
is diaken A. van Aarle. Na de viering is 
er koffie op de pastorie.
19 december 9.30 uur Viering van 
woord en communie in Oud Ade. Voor-
ganger is pastor M. Hoogenbosch.
2 januari vervalt de viering in Oud Ade.
16 januari 9.30 uur Eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma. Na 
de viering is er koffie op de pastorie.
30 januari 9.30 uur Viering van woord 
en communie in Oud Ade. Voorganger 
is diaken A. van Aarle.

Communieronde
Er is thuiscommunie op dinsdag 5 en 
19 december  2017 en op 2 en 16 janu-
ari 2018.

Secretariaat 
Het secretariaat in Rijpwetering is 
gesloten van 25 december t/m 5 januari. 
Wilt u uw intenties voor de kerstdagen 
en begin 2018 tijdig aan ons doorge-
ven? Voor dringende zaken kunt u 
contact opnemen met een van de leden 
van de pastoraatsgroep of de beheer-
commissie.

Kerkbalans (herinnering)!
U heeft hem vast in de brievenbus ge-
had. De kleurige flyer met onze kerken 
is de steigers.
Dit als herinnering aan de Actie Kerk-
balans. 2017 loopt ten einde en 2018 
staat weer voor de deur.
Zaterdag 20 januari 2018 start de 
nieuwe actie om 13.00 uur met het 
luiden van de klokken.
U begrijpt dat uw bijdrage van groot 
belang is om deze gebouwen voor onze 

Oud Ade/Rijpwetering

zaterdag 18 november zijn de dozen 
weggebracht naar een verzamelpunt in 
Leiden, en van daaruit gaan ze naar een 
verwerkingscentrum, waar ze gereed 
gemaakt worden voor transport. Dit 
jaar gaan de dozen naar West Afrika, 
Oost Europa, het Midden Oosten en 
naar kinderen van vluchtelingen in 
Europa.

Monique van der Geest en 
Toos van der Poel

Bijna kerst!
Zaterdagavond 23 december om 19.00 
uur zingt koor Joy tijdens de eucharis-
tieviering in Rijpwetering. Bijna kerst 
dus! Wij willen dit graag samen met u 
vieren. Aansluitend aan de mis zullen 
wij – samen met u – 3 á 4 kerstliedjes 
zingen om alvast in de sfeer te komen. 
Daarna trakteren wij u graag op cho-
colademelk, glühwein en zelfgebakken 
lekkere kerstkoek, kerstcake enzo-
voorts. Komt u ook? 

dorpen in stand te houden. Wilt u uw 
bijdrage voor het eind van het jaar 
overmaken op de bekende bankreke-
ning? Alvast hartelijk dank.

De beheercommissie

Schoenendoosactie
Zondag 29 oktober was er in de H. 
Bavo kerk in Oud Ade een gezinsvie-
ring met speciale aandacht voor de 
schoenendoosactie van Actie4kids. Veel 
kinderen van basisschool ‘De Kinder-
brug’, maar ook volwassenen, hebben 
meegedaan aan deze mooie actie. Er 
waren heel wat kinderen en hun familie 
met 'n mooi versierde en gevulde 
schoenendoos naar de kerk gekomen. 
Het was 'n mooie viering. De kinderen 
van jeugdkoor LOSZ zongen de sterren 
van de hemel. Op het moment van dit 
schrijven zijn er al 67 dozen ingeleverd! 
Geweldig! En mogelijk komen er nog 
meer dozen bij, want het is nog steeds 
mogelijk om dozen in te leveren. Op 

Actie4kids
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Dan wordt het vast en zeker een heer-
lijke voorbereiding op de echte kerst!

Namens Joy, Carla van Seggelen

Herdertjesviering
Op zondag 24 december is in de kerk 
van Rijpwetering om 17.00 uur de Her-
dertjesviering. Het kinderkoor LOSZ 
zal deze viering weer voorzien van 
mooie kerstliederen.

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 
Toos, Maaike en Claudia

Kindje wiegen
Dit jaar is het Kindje wiegen in de 
kerk van Oud Ade. De allerkleinsten 
zijn weer van harte welkom om naar 
de kerk te komen voor een gezellig sa-
menzijn rondom de kerststal. Er wordt 
een verhaal verteld, liedjes gezongen en 
natuurlijk gaan we de kerststal uitge-
breid bekijken. Helemaal leuk is het als 
alle broertjes, zusjes, vaders, moeders, 
opa’s en oma’s ook meekomen (en 
meezingen!).

Datum: 25 december 
Waar: kerk van Oud Ade 
Aanvang: 15.00 uur
Eindtijd: ± 15.45 uur           
 
Oud en nieuw
Zondag 31 december om 11.15 uur zal 
diaken Van Aarle voorgaan in Oud Ade. 
Na de viering willen we het jaar met 
u afsluiten met koffie en oliebollen. In 
2018 wisselt de locatie van de week-
endvieringen weer. Zondag 7 januari is 
de viering in Rijpwetering. Voorganger 
is pastor Bosma. Daarna is er koffie en 

gelegenheid elkaar een gelukkig nieuw-
jaar te wensen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Kinderwoorddienst
In onze parochiekern Oud Ade/
Rijpwetering is al geruime tijd geen 
kinderwoorddienst gehouden. Enkele 
parochianen willen toch hiermee aan 
de slag. Wij beginnen in 2018. Iedere 
eerste zondag van de maand zal er een 
kinderwoorddienst zijn in Rijpwete-
ring. De eerste keer is dus op 7 januari. 
Mocht op een eerste zondag van de 
maand een gezinsviering gepland zijn, 
dan vervalt de kinderwoorddienst. 
De kinderwoorddienst heeft veel voor-
delen:
- U kunt met het hele gezin naar de 

kerk.
- De kinderen gaan na de opening naar 

hun eigen ruimte met de begeleiders.
- De kinderen krijgen de Bijbellezing 

en de verwerking op hun wijze aange-
reikt.

- U kunt als ouders rustig de Woord-
dienst en de preek in de kerk meema-
ken.

- Na de voorbeden komen de kinderen 
weer terug. Zo maken zij het andere 
deel van de viering mee.

U ziet: er is eigenlijk geen reden meer 
om als gezin NIET naar de kerk te 
komen! Welkom op 7 januari.

Diaken André van Aarle

Kinderzegen 3 februari
Zaterdag 3 februari om 19.00 uur zijn 
alle ouders en kinderen van harte wel-

kom voor een gezinsviering waarin de 
kinderzegen wordt gegeven. In het bij-
zonder zijn de ouders welkom met de 
kinderen die het afgelopen jaar (2017) 
gedoopt zijn! De kinderzegen heeft te 
maken met het feest van Maria Licht-
mis, 2 februari. Maria brengt dan haar 
kindje Jezus naar de Tempel om hem 
op te dragen. Zo mogen ook de ouders 
hun kinderen opdragen aan God. Het 
kinderkoor zal zingen. Wij maken er 
een mooi avondfeest van.

Diaken André van Aarle

Kliederkerk
Ja, u leest het goed. Kliederkerk. Dat is 
een nieuw project dat wij gaan uitvoe-
ren voor de kernen Oud Ade/Rijpwe-
tering en Hoogmade. Kliederkerk is 
een leuke en zinnige middag waarop 
wij jonge gezinnen ontvangen rondom 
een bijbelverhaal, leuke activiteiten 
in allerlei ruimtes en een heel kort 
viering-moment. Daarna gaan wij met 
de aanwezigen nog eten om het gezellig 
af te sluiten.
De activiteiten die gedaan kunnen wor-
den vanuit het bijbelverhaal zijn heel 
verschillend. Van knutselen en kleuren, 
tot bouwen en verkleden en spelen. 
Met een enthousiaste groep parochia-
nen zijn wij de eerste Kliederkerk aan 
het voorbereiden. Deze zal plaatsvin-
den op 10 februari om 16.00 in het 
Dorpshuis van Oud Ade. Alle gezinnen 
met kinderen op de basisschool zijn 
welkom. Kinderen jonger dan 4 jaar 
kunnen met papa of mama gewoon 
meekomen. 
Er komt nog meer publiciteit, maar no-
teert u alvast de datum. Graag wel even 
aanmelden. Dat kan naar het secreta-
riaat van Rijpwetering en Oud Ade: 
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Als u op die middag wilt meehelpen, 
kun u zich ook op het zelfde emailadres 
aanmelden.

Ps. Mocht u dit lezen en u woont in een 
andere kern, dan bent u natuurlijk ook 
welkom.

Tot 10 februari 2018!!!

Diaken André van Aarle

- Lief en leed -

Gedoopt
29 oktober Timo Witteman  zoon van Sylvia Witteman

Overleden
28 oktober Henricus Cornelis Castelijn    86 jaar
31 oktober Jacoba Johanna Borst – Borst    90 jaar
5 november Corrie Ganzevles - Vreeswijk    81 jaar
7 november Theresia Elisabeth van der Poel – van der Geest  89 jaar

H. Franciscus parochie   
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

KBO viering
Dinsdag 19 december is bij de KBO de 
jaarlijkse kerstviering voor de leden. Dit 
jaar begint de dag met een eucharistie-
viering in de Petruskerk. Voorganger is 
pastoor Glas en de zang wordt verzorgd 
door het seniorenkoor. De eucharistie-
viering is voor iedereen toegankelijk, 
dus niet alleen voor leden. Na afloop is 
iedereen welkom voor een kopje koffie. 
Let op: de viering begint om 10.00 uur.

Programma kinderen en ge-
zinnen in de decembermaand
Op 3 december is er een familieviering 
om 11.15 uur in de Petruskerk. Tijdens 
deze viering worden de schoenendozen 
aangeboden voor het schoenmaatjes-
project van Edukans.
Op zondag 10 december is er een 
kinderkringviering om 10.45 uur in de 
Petruskerk. We gaan het dan met elkaar 
hebben over de advent. Deze viering is 
speciaal voor kinderen van 2 jaar tot  
7 jaar.
Op 23 december wordt er een Herder-
tjestocht georganiseerd. Via een route 
wordt er gelopen van de Spreng naar de 

Petruskerk. Tijdens de wandeling loop 
je langs de kersttaferelen. Aanmelden 
kan via carla@van-ruiten.net of marian.
van.velzen@hetnet.nl. Zie hiervoor ook 
de flyer die huis aan huis wordt ver-
spreid.

Op kerstavond is er om 17.00 uur een 
familieviering in de Petruskerk, kom 
luisteren naar Little Stars en zing na-
tuurlijk ook mee.
Op Tweede Kerstdag is er om 14.00 uur 
kindje wiegen in de Mariakerk.
We hopen u te zien op één of meer van 
bovenstaande activiteiten.

Met vriendelijke groet,  
werkgroep kinderkerk

Kerstconcert Faith 
Ook dit jaar geeft Faith een kerstcon-
cert.  Deze keer is het kerstconcert op 
zaterdag 23 december  om 20.00 uur 
in de Mariakerk. Kerst is een feest en 
daarom is dit ook het thema van het 
concert. Faith nodigt iedereen uit om 
met ons dit feest mee te vieren. De deu-
ren gaan open om 19:00 uur en vooraf 
is er koffie en thee.

Cadans
Dit jaar is er geen kerst sing-in met 
Cadans.

Van de pastoraatsgroep
Al bezinnend over ’t afgelopen jaar,
speelden wij het met elkaar weer klaar!
Vanuit de Petruskerk vierden we ‘live’ 
voor tv, ook in 2018 doen wij daar weer 
aan mee.

December is verder een drukke tijd
met gedichten en gezelligheid,
maar naast de feesten van Kerst en Sint,
hopen we dat u ook de ware essentie 
vindt. Advent is tenslotte het uitgelezen 
moment waarop u zich aan ’t voorbe-
reiden bent op Kerst en de geboorte 
van de Heer, komt u zelf ook tot rust en 
inkeer? De Avond van Barmhartigheid 
wil zo’n moment zijn, in Gods Groot-
heid voel je je dankbaar en klein.

Aanbidden doet ieder op zijn eigen 
manier, daarom vertellen wij met veel 
plezier dat, dankzij de hulp van menig 
parochiaan, we de dagkapel vaker open 
laten gaan ’t Is van 10 tot 17 uur, echt 
elke dag dat u daar vrij binnen lopen 
mag: steek rustig even een kaarsje aan
of zoek de stilte om in gebed te gaan.

We hopen dat u er gebruik van wilt ma-
ken en zich zo door Hem steeds weer 
laat raken!

Namens de pastoraatsgroep  
Emanuelkern, Astrid

Zorgcentrum Jacobus zoekt 
hulpkrachten 
Voor op de zaterdagmiddagen, van 
14.30 uur -17.30 uur (per toerbeurt, 
streven is 1x per 4-6 weken). Dan 
worden voor de viering van 16.00 uur 
de stoelen/tafels in de zaal klaargezet 
en bewoners met rolstoel of rollator 
opgehaald. Na de viering en de kof-
fie, worden de bewoners weer terug-
gebracht naar hun kamer en wordt de 
zaal weer netjes gemaakt. Voor meer 
informatie en aanmelden: Ria Goddijn 
tel (06) 499 944 56.

Adventsactie
Denkt u er nog aan: de Congolese  
hapjes op zaterdag 9 december in de 
familieruimte van de Petruskerk, van 
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12.00 uur tot 13.00 uur. Er komt ook ie-
mand van de Adventsactie om te praten 
over Congo en om uit te leggen waar 
het project over gaat. Er komen in-
schrijfformulieren in de kerk te liggen. 

De MOV-werkgroep

Doordeweekse vieringen
Petruskerk: iedere dinsdag om 09.00 
uur. Niet op 19 en 26 december om 

U bent dan van harte welkom op 23 
december in het Zorgcentrum.

Zorgcentrum Jacobus: met ingang van 
januari 2018 vervalt de oecumenische 
dienst op woensdagmorgen en het is 
nog niet bekend of er in plaats daarvan 
een viering op zaterdag komt.

Voorlopig zijn er vieringen op: woens-
dag 6 december om 10.30 uur, zaterdag 
2, 16 en 23 december (23 december 
kerstviering), 6 januari is nog niet  
bekend en op 13, 20 en 27 januari. 
De zaterdagvieringen zijn allen om 
16.00 uur.

Hof van Alkemade: kerstviering op 
vrijdag 22 december om 15.30 uur. 

Secretariaat
Het secretariaat is alleen gesloten op 
dinsdag 26 december. Verder blijven de 
openingstijden ongewijzigd.

09.00 uur want dan zijn de vieringen 
om 10.00 uur en ook niet op 9 januari 
(dan is er helemaal geen viering).
Iedere woensdag om 07.00 uur met 
uitzondering van 10 januari.
Iedere donderdag om 09.00 uur met 
uitzondering van 28 december en  
11 januari.

Gogherweide: iedere vrijdag om 09.30 
uur met uitzondering van 22 december. 

- Lief en leed -

Overleden
25 oktober  Elizabeth Johanna Maria Dobbe-Pouw   100 jaar
29 oktober  Martha Maria van der Meer-Wesselman  87 jaar
30 oktober  Cornelis Gerardus Maria van Klink   63 jaar
9 november  Godefridus Adrianus Leonardus van der Hoorn  83 jaar

Huwelijk
Vrijdag 26 januari vindt het huwelijk plaats van Tinke van der Willik en Daan 
Vessies. Aanvang: 19.00 uur. Wij wensen Tinke en Daan een onvergetelijke dag 
en een mooie toekomst.

Een Koningskind 

Raakt het je ook zo dat kind in die stal?
…klein, kwetsbaar, hulpeloos vooral.
Dat is toch geen plaats voor een kind pasgeboren,
al kregen de herders dat wel te horen.
Een  “KONINGSKIND”  in een stal, echt waar!
de engelen zongen vol vreugde daar.
Maria en Jozef waren dankbaar en blij,
het kindje Jezus was er nu bij.
Bezoek van herders en wijze heren,
die hun kind Jezus kwamen eren.
Alles begrijpen dat viel niet mee,
zelfs niet voor die twee.
Want Jezus, de Zoon van God, bleek de lang ver-
wachte Redder,
door Hem kunnen wij nu verder. 

Ja, het was voor die drie een bijzonder begin, 
wat stond hen nog te wachten als gezin?
Wij allen mogen de Heer ook ontmoeten
en Hem vol dankbaarheid begroeten.
Zijn voorbeeld volgen: liefdevol leven
dat zal ons echte vreugde geven!

Dorothé Klein-Verdel



Spraakwater

Clara & Franciscus federatie 

van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Maria, zonder vlek?
Op de grote feesten én in iedere 
eucharistie die we in de kerk vieren 
staan God de Vader, Jezus Christus 
en de heilige Geest centraal. Maar 
soms vieren we feest rond Maria, 
de moeder van Jezus. Dat doen we 
in deze maand op 8 december. Het 
feest heet de ‘onbevlekte ontvange-
nis’ van Maria. Dat klinkt een beetje 
raar misschien. Het woordje ‘vlek’ 
zit erin. Dan denken we gauw aan 
vies en denken we aan…, tja, dat is 
voor iedereen verschillend. 

Als je de reclame moet geloven, 
zijn vlekken in je kleren zo ongeveer 
het ergste wat je gebeuren kan. Je 
kan er zelfs een voetbalwedstrijd 
door verliezen! Inderdaad we willen 
geen vlek op onze kleren. Van Maria 
wordt gezegd dat zij zonder vlek 
is. Maar wat voor vlek kan dat in 
hemelsnaam dan zijn?

Wel, het gaat niet om vlekken aan 
de buitenkant, maar om de bin-
nenkant van een mens. Dat er geen 
kwade dingen zijn in hart en ziel.
Van Maria, de moeder van Jezus, 
geloven we dat er in haar geen 
kwaad te vinden is. Vanaf haar 
allereerste begin is Maria ‘vol van 
Gods genade’. En Maria heeft nooit 
gebroken met Gods liefde. In heel 
haar leven heeft ze steeds “ja” 
gezegd op die liefde, het is een “ja” 
aan God. 

Gemakkelijk was dat niet. Wanneer 
de engel haar “vol van genade” 
noemt schrikt ze. Maar ze luistert en 
antwoordt: “Ik wil de Heer dienen, 
het zal gebeuren zoals u hebt 
gezegd”.

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Advent

De redactie van 
Spraakwater wenst 
jullie een hele fijne 
kerst en een gelukkig 
en gezond nieuwjaar!

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Het is de tijd waarin de komst van 
Jezus Christus wordt verwacht. Iedere dag van de Advent kun je een mooi verhaal lezen 
over de reis die Jozef en Maria maken naar Betlehem. We gebruiken een adventskrans om 
af te tellen naar Kerstmis. Iedere zondag van de Advent mag er een kaars aangestoken 
worden. Op de laatste zondag voor Kerstmis branden er dus 4 kaarsen. De Advent start 
dit jaar op zondag 3 december en duurt tot zondag 24 december.

voor de eerste zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in je kamer, want Kerstmis komt eraan.
Het eerste lichtje brandt al, het zegt: let nu goed op.
Want over drie, vier weken, dan is er nieuws van God!

voor de tweede zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in je leven, want Kerstmis komt eraan.
Het tweede lichtje brandt al, het zegt: wees maar niet bang.
Het duurt nog maar drie weken, de nacht duurt niet meer lang!

voor de derde zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats in de wereld, want Kerstmis komt eraan.
Het derde lichtje brandt al, het zegt: blijf wakker, hoor.
Het duurt nog maar twee weken, het grote feest gaat door!

voor de vierde zondag
Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.
Maak plaats voor het Kindje, want Kerstmis komt eraan.
Het vierde lichtje brandt al, de krans is vol van licht.
En over een paar dagen krijgt God een nieuw gezicht!

voor kerstmis
Vier kaarsen, vier kaarsen, waar een verhaal aan zit.
de cirkel is gesloten, het paarse lint wordt wit.
Een Kindje wordt geboren, een nieuwe tijd breekt aan.
Gods woord zal als een licht door onze wereld gaan!
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Duurzame opleidingen voor alleen-
staande tienermoeders in Congo

De Adventsperiode is begonnen en dat betekent dat in alle ker-
ken tijdens de zondagsvieringen door de MOV-leden of lectoren 
een verhaaltje verteld zal worden over het hierboven genoemde, 
gezamenlijk gekozen Adventsproject 2017. 

In de Democratische 
Republiek Congo hebben 
de paters redemptoristen 
een 3 jarige opleiding tot 

coupeuse opgezet voor ongeschoolde jonge alleenstaande tie-
nermoeders tussen de 13 en 23 jaar. De meisjes zijn nauwelijks 
geschoold, want in arme gezinnen worden zij als eersten van 
school gehaald. Via het project leren de meisjes ook rekenen en 
taal en een moestuintje aanleggen. De zakelijke kant wordt niet 
vergeten; aan het eind van de opleiding leren ze boekhouden. 
Zo hebben zij vooruitzicht op werk en krijgen zij de kans om 
te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Hun kinderen 
zullen gezond blijven en kunnen naar school.  De cursusruimtes, 
waar de lessen worden gegeven, moeten nog worden opge-
knapt. Er zijn hand-  en speciale naaimachines nodig, stoffen, 
garen en natuurlijk lesmateriaal en leerkrachten.

Voor het eerst dit jaar houden we zowel binnen de Clara als de 
Franciscusparochie een Adventsmaaltijd. In de Clara parochie is 
de maaltijd geweest op 1 december.  In de Franciscus parochie 
is de lunch op zaterdag 9 december in de Petruskerk in Roelofa-
rendsveen. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur zullen o.a. Congolese 
gerechten aangeboden worden. Ook is er een presentatie over 
het project in Congo.

Dankzij de Stichting BVA (Bisschoppelijke VastenActie) kunnen 
de MOV-werkgroepen u informeren over dit kleinschalige project 
in Congo, waarvan wij u kunnen garanderen dat al het geld dat 

Omzien naar de ander
gedoneerd wordt ook daadwerkelijk aan dit project zal toeko-
men. Na de drie jaren dat de Vastenactie zich hiervoor inzet, 
zullen 180 jonge moeders zijn bereikt. De paters redemptoristen 
in Congo Central hebben zelf geen financiële middelen, maar 
dankzij de steun van o.a. Adventsactie kunnen zij een prachtig 
sociaal netwerk opbouwen en zich blijven inzetten op solidari-
teit met de allerarmsten, zoals deze jonge moeders. Deze actie 
wordt u van harte aanbevolen door 

de federatieve MOV-werkgroepsleden

Stichting Noodfonds Nieuwkoop 
O.N.E. 
Voor het uitvoeren van noodhulp aan inwoners van Nieuwkoop 
is veel geld nodig. De gezamenlijke kerken in Nieuwkoop dragen 
financieel bij aan het Noodfonds, maar wij kunnen alle hulp ge-
bruiken.  Als u ons financieel wilt steunen dan ontvangen wij uw 
bijdrage graag op, IBAN Nr. NL04 RBRB 0955 982 782

De oprichting van de Stichting Noodfonds Nieuwkoop O.N.E. is 
een samenwerking van de onderstaande kerken. Overige kerken 
uit de gemeente Nieuwkoop zijn van harte welkom om zich aan 
te sluiten bij het noodfonds.

• Christelijk Gereformeerde kerk
• Evangelische gemeente De Brug
• PKN Nieuwkoop (Gereformeerde kerk en Hervormde  

gemeente)
• Remonstrantse gemeente
• Rooms Katholieke kerk

Missie
Als gezamenlijke kerken 
in Nieuwkoop klaar staan 
voor de medemens in 
nood uit een oogpunt van 
christelijke naastenliefde. 
We willen er zijn voor alle inwoners van de burgerlijke gemeente 
Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen 
te raken. Als voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, 
bieden wij, binnen onze eigen grenzen, incidenteel materiële 
en/of immateriële hulp. ‘Helpen waar geen helper is’. Daarnaast 
leveren wij een bijdrage om bij deze mensen, het leven structu-
reel op orde te brengen.

Visie
Wij willen mensen de helpende hand bieden zodat er iets in 
hun situatie verbetert. HULP NODIG, ga naar onze website, 
www.noodfondsnieuwkoopone.nl. 
Tel. (06) 410 500 75.   
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World Wide Candle Lighting:  
kaarsen branden wereldwijd
voor overleden kinderen

Clara parochie, locatie Aarlanderveen
In december is in de HH. Petrus en Pauluskerk, Noordeinde 
24 te Aarlanderveen een herdenking voor overleden kinde-
ren en kinderen die het levenslicht niet hebben gezien. Zoals 
ieder jaar is het op de tweede zondagavond van december. 
Het begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom. De her-
denking is voor ieder die wel of niet gelovig is en die het 
gemis van zijn kind altijd blijft voelen. De naam van uw kind 
wordt genoemd. We branden deze avond kaarsen, we lezen 
gedichten voor en de koorleden van Lords Voice laten hun 
stemmen horen. Iedereen is welkom, naast de ouders verdere 
familie en vrienden. U hoeft zich niet van te voren op te ge-
ven maar, het mag wel. Nogmaals, het is op zondagavond 10 
december om 19.00 uur. De kerk is om 18.30 uur open, zodat 
wij om 19.00 uur kunnen beginnen. Op deze avond is er een 
pastor aanwezig. Na de herdenking is er gelegenheid voor 
een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er limonade.                                                                                                                                        
                                          
Voor inlichtingen kunt u altijd bellen naar Truida Stegeman 
(0172) 60 39 56, Monica Grisel 06 465 224 97 of Betty Staartjes 
(0172) 60 46 73 of (06) 209 773 09.  

Franciscus parochie, locatie Leimuiden
Op zondag 10 december vindt er weer een samenkomst plaatst 
van World Wide Candle Lighting, Dit keer in Leimuiden in de 
Priester Hendrikzaal, naast de kerk. De zaal is open om 18.30 
uur, we willen starten om 18.50 uur en om 19.00 uur  steken we 
de kaars aan voor alle overleden kinderen in de hele wereld. 

Verdere informatie vindt u in de vorige samenstromen van 
november bij de rubriek Algemeen.

Allerzielen dankzij vrijwilligers! 

Op 1 en 2 november kwamen we 
samen voor de gedachtenis van 
onze overledenen medeparochianen. 
In de vieringen stonden zij centraal. 
Het weer werkte in die week goed 
mee. Overal was er na de viering een 
stille tocht naar de verlichte begraaf-
plaats. In sommige kernen werd de 
verlichting heel sfeervol door potten 
met waxinelichtjes en vuurkorven. Maar ook door hoeken in te 
richten waar bolletjes in de aarde werden gepoot, briefjes ge-
schreven en een kop koffie of chocola voorhanden was.

Op al die plekken was dat alleen maar mogelijk door de vrij- 
willigers die zich hiervoor hebben ingezet. Heel veel dank 
daarvoor! Wilt u volgend jaar ook meehelpen om de viering van 
Allerzielen tot iets moois te maken in uw parochiekern, meldt u 
dan bij uw secretariaat.

Vriendelijke groet van ons allen en tot ziens!

Algemeen

Engel
hoe beschrijf je een engel –
is het een hij of een zij
buitenaards of
bovenaards door
verblindend licht omgeven?

hoe het ook zij
het liefst is mij
de aardse engel
die ik zonder haperen
beschrijven kan:

de vriend
die vreugde verdubbelt
verdriet halveert
de vriend
van altijd en overal
zonder mankeren 
zo bijzonder –

een engel

Oeke Kruythof



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 2 december 
1ste Advent

geen viering  
(verplaatst naar zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle  

zondag 3 december
1ste Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nieuwe Koor
• Kinderwoorddienst
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Patroonsfeest
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Organist/Cantor
• B. Bosma  

geen viering  
(verplaatst naar zaterdag)

vrijdag 8 december  
Maria Onbevlekt  
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistie
• Cantabo
• J. Glas + A. van Aarle 

geen viering  
(i.v.m. viering in Noorden)

zaterdag 9 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• H. van de Reep  

zondag 10 december 
2de Advent

19.00 uur
• Worldwide Candle Lighting
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 16 december 
3de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor
• Parochiaanvoorganger  

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• De Horizon
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

zondag 17 december 
3de Advent

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Om 19.00 uur Avond van de Barmhartigheid  
   (koor: Together)
• J. Glas 

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep 

10.00 uur
• Legestalviering
• Koffie en kerstknutselen

zaterdag 23 december 
4de Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

zondag 24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• H. van de Reep 

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• Gezinsviering
• H. van de Reep 

zondag 24 december 
Kerstavond

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit/Nieuwe Koor/Cantors
• B. Bosma  

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• A. van Aarle  

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• A. van Aarle 

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• M. Hoogenbosch  

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• H. van de Reep 

maandag  

25 december  

Kerstmis

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Om 13.00 uur Kindje Wiegen
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Om 14.00 uur Kindje Wiegen
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Ontbijt voor de viering
• J. Glas 

dinsdag 26 december 

Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen
• Samenzang

10.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas 

12.00 uur
• Kindje Wiegen

11.00 uur
• Kindje Wiegen

 

zaterdag 30 december geen viering 
(i.v.m. viering op Oudejaarsavond)

geen viering  
(i.v.m. viering op Oudejaarsavond)

zondag 31 december 

Oudjaar

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord’s Voice
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche, koffie na de viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro of Andante
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji
• Na de viering bisschopswijn en oliebollen
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Na de viering oliebollen en glühwein
• A. van Aarle 

Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur Iedere woensdag een viering om  
19.00 uur

Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op vrijdag een 
viering om 9.00 uur

  ROOSTER DECEMBER 2017

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen

Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45
Maandag niet beschikbaar

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen,  
Langeraar, Oud Ade/Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
Vrijdag niet beschikbaar



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 2 december 
1ste Advent

geen viering  
(verplaatst naar zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle  

zondag 3 december
1ste Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nieuwe Koor
• Kinderwoorddienst
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Patroonsfeest
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Organist/Cantor
• B. Bosma  

geen viering  
(verplaatst naar zaterdag)

vrijdag 8 december  
Maria Onbevlekt  
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistie
• Cantabo
• J. Glas + A. van Aarle 

geen viering  
(i.v.m. viering in Noorden)

zaterdag 9 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• H. van de Reep  

zondag 10 december 
2de Advent

19.00 uur
• Worldwide Candle Lighting
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 16 december 
3de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor
• Parochiaanvoorganger  

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• De Horizon
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

zondag 17 december 
3de Advent

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Cantorij
• Om 19.00 uur Avond van de Barmhartigheid  
   (koor: Together)
• J. Glas 

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep 

10.00 uur
• Legestalviering
• Koffie en kerstknutselen

zaterdag 23 december 
4de Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• M. Hoogenbosch  

zondag 24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Crèche
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• H. van de Reep 

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• Gezinsviering
• H. van de Reep 

zondag 24 december 
Kerstavond

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma  

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit/Nieuwe Koor/Cantors
• B. Bosma  

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• A. van Aarle  

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• A. van Aarle 

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• M. Hoogenbosch  

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• H. van de Reep 

maandag  

25 december  

Kerstmis

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Om 13.00 uur Kindje Wiegen
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Om 14.00 uur Kindje Wiegen
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Ontbijt voor de viering
• J. Glas 

dinsdag 26 december 

Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen
• Samenzang

10.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas 

12.00 uur
• Kindje Wiegen

11.00 uur
• Kindje Wiegen

 

zaterdag 30 december geen viering 
(i.v.m. viering op Oudejaarsavond)

geen viering  
(i.v.m. viering op Oudejaarsavond)

zondag 31 december 

Oudjaar

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord’s Voice
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Crèche, koffie na de viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro of Andante
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji
• Na de viering bisschopswijn en oliebollen
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Na de viering oliebollen en glühwein
• A. van Aarle 

Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur Iedere woensdag een viering om  
19.00 uur

Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op vrijdag een 
viering om 9.00 uur

H. CLARA PAROCHIE



Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen   

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 2 december 
1ste Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Bisschop J.H.J. van den Hende

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas  

zondag 3 december
1ste Advent

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• Actie Schoenendoos
• Parochiaanvoorganger 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• B. Bosma  

vrijdag 8 december  
Maria Onbevlekt  
Ontvangen

19.00 uur
• Eucharistie
• Samenzang
• B. Bosma + M. Hoogenbosch  

zaterdag 9 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma 

zondag 10 december 
2de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering (om 19.00 uur Worldwide    
   Candle Lighting in de Priester Hendrikzaal)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (na afloop koffie en 

limonade)
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild 

zaterdag 16 december 
3de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep  

zondag 17 december 
3de Advent

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Faith
• Ankerzondag
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• LEF
• B. Bosma 

zaterdag 23 december 
4de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Na de viering kerstliedjes en  
   chocolademelk
• B. Bosma 

zondag 24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor Akkoord
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Herdertjesviering
• Th. Dingjan  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• M. Hoogenbosch 

zondag 24 december 
Kerstavond

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• B. Bosma 

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch  

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• M. Jagerman 

maandag  

25 december  

Kerstmis

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Om 15.00 uur Kindje Wiegen
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

dinsdag 26 december 

Tweede Kerstdag

14.00 uur
• Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Combinatiekoor Petruskerk
• B. Bosma 

zaterdag 30 december geen viering (i.v.m. TV-viering zondag) 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

zondag 31 december 

Oudjaar

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• TV-viering
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en oliebollen
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

Wekelijks Iedere donderdag een viering om 9.00 uur  
(behalve eens in de vier weken)

Iedere dinsdag en donderdag een viering 
om 9.00 uur. Iedere woensdag een 
viering om 7.00 uur.

Een keer per twee weken een viering op 
dinsdag  om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge

  ROOSTER DECEMBER 2017

Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45
Maandag niet beschikbaar

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen,  
Langeraar, Oud Ade/Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
Vrijdag niet beschikbaar



Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen   

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 2 december 
1ste Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Bisschop J.H.J. van den Hende

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas  

zondag 3 december
1ste Advent

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• Actie Schoenendoos
• Parochiaanvoorganger 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• M. Jagerman  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• B. Bosma  

vrijdag 8 december  
Maria Onbevlekt  
Ontvangen

19.00 uur
• Eucharistie
• Samenzang
• B. Bosma + M. Hoogenbosch  

zaterdag 9 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma 

zondag 10 december 
2de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering (om 19.00 uur Worldwide    
   Candle Lighting in de Priester Hendrikzaal)
• B. Bosma 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (na afloop koffie en 

limonade)
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild 

zaterdag 16 december 
3de Advent

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Cantor
• H. van de Reep  

zondag 17 december 
3de Advent

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Faith
• Ankerzondag
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• LEF
• B. Bosma 

zaterdag 23 december 
4de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Na de viering kerstliedjes en  
   chocolademelk
• B. Bosma 

zondag 24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor Akkoord
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• Herdertjesviering
• Th. Dingjan  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• M. Hoogenbosch 

zondag 24 december 
Kerstavond

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• B. Bosma 

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch  

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• M. Jagerman 

maandag  

25 december  

Kerstmis

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• Om 15.00 uur Kindje Wiegen
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

dinsdag 26 december 

Tweede Kerstdag

14.00 uur
• Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Combinatiekoor Petruskerk
• B. Bosma 

zaterdag 30 december geen viering (i.v.m. TV-viering zondag) 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor RW
• A. van Aarle 

zondag 31 december 

Oudjaar

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• H. van de Reep 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• TV-viering
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• Na de viering koffie en oliebollen
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle 

Wekelijks Iedere donderdag een viering om 9.00 uur  
(behalve eens in de vier weken)

Iedere dinsdag en donderdag een viering 
om 9.00 uur. Iedere woensdag een 
viering om 7.00 uur.

Een keer per twee weken een viering op 
dinsdag  om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om 
10.00 uur in Woudsoord in Woubrugge

H. FRANCISCUS PAROCHIE



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

maandag 1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

zaterdag 6 januari  
Driekoningen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• H. van de Reep  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger  

zondag 7 januari 
Driekoningen

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk/Nieuwjaarsreceptie
• Parochiaanvoorganger 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas 

zaterdag 13 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger  

zondag 14 januari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nieuwe Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Horizon
• Na de viering koffie en Nieuwjaar wensen
• B. Bosma 

zaterdag 20 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. Bosma 

zondag 21 januari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Ankerzondag (crèche, koffie na de viering)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Kinderzegen
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• Parochiaanvoorganger  

zaterdag 27 januari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma 

zondag 28 januari 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaanvoorganger 

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep 

vrijdag 2 februari  
Maria Lichtnis

geen doordeweekse viering  
(i.v.m. Maria Lichtmis)

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• A. van Aarle + B. Bosma 

zaterdag 3 februari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Om 12.00 uur Kinderzegen
• B. Bosma  

zondag 4 februari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• B. Bosma 

9.15 + 11.15 uur
• Eucharistieviering
• H. Vormsel
• Bisschop J.H.J. van den Hende +  
   H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas 

Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur Iedere woensdag een viering om  
19.00 uur

Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op vrijdag een 
viering om 9.00 uur

  ROOSTER JANUARI 2018

Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45
Maandag niet beschikbaar

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen,  
Langeraar, Oud Ade/Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
Vrijdag niet beschikbaar

Uitzendingen  
kerkradio 

Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl 

of via de lokale 

radiouitzendingen



H. CLARA PAROCHIE

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

maandag 1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

zaterdag 6 januari  
Driekoningen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• H. van de Reep  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger  

zondag 7 januari 
Driekoningen

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk/Nieuwjaarsreceptie
• Parochiaanvoorganger 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas 

zaterdag 13 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger  

zondag 14 januari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nieuwe Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Horizon
• Na de viering koffie en Nieuwjaar wensen
• B. Bosma 

zaterdag 20 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. Bosma 

zondag 21 januari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Ankerzondag (crèche, koffie na de viering)
• B. Bosma  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Kinderzegen
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• Parochiaanvoorganger  

zaterdag 27 januari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma 

zondag 28 januari 9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Parochiaanvoorganger 

10.00 uur
• Kleuterviering

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep 

vrijdag 2 februari  
Maria Lichtnis

geen doordeweekse viering  
(i.v.m. Maria Lichtmis)

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• A. van Aarle + B. Bosma 

zaterdag 3 februari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Om 12.00 uur Kinderzegen
• B. Bosma  

zondag 4 februari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Kinderzegen/Kinderkerk
• B. Bosma 

9.15 + 11.15 uur
• Eucharistieviering
• H. Vormsel
• Bisschop J.H.J. van den Hende +  
   H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Kinderwoorddienst (koffie na de viering)
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist/Cantor
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas 

Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur Iedere woensdag een viering om  
19.00 uur

Iedere donderdag een viering om  
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een 
viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op vrijdag een 
viering om 9.00 uur
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  ROOSTER JANUARI 2018

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

maandag 1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

zaterdag 6 januari  
Driekoningen

19.00 uur
• E ucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild  

zondag 7 januari 
Driekoningen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Kinderwoorddienst 
   (koffie na de viering, Nieuwjaar wensen)
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 13 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. Bosma  

zondag 14 januari 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 20 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Parochiaanvoorganger

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas 

zondag 21 januari 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Koor PKN
• Ds. C. Jonkheer + Ds. R. Ritmeester +  
   A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

zaterdag 27 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep 

zondag 28 januari 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

vrijdag 2 februari  
Maria Lichtnis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag 3 februari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• A. Vijftigschild  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (kinderzegen, crèche)
• A. van Aarle  

zondag 4 februari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild 

Wekelijks Iedere donderdag een viering om 9.00 uur  
(behalve eens in de vier weken)

Iedere dinsdag en donderdag een viering 
om 9.00 uur. Iedere woensdag een viering 
om 7.00 uur.

Een keer per twee weken een viering op dinsdag  
om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om 10.00 uur 
in Woudsoord in Woubrugge

Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45
Maandag niet beschikbaar

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen,  
Langeraar, Oud Ade/Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
Vrijdag niet beschikbaar



H. FRANCISCUS PAROCHIE

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering - Pastoor van  
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

maandag 1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

zaterdag 6 januari  
Driekoningen

19.00 uur
• E ucharistieviering
• Dameskoor OA
• A. Vijftigschild  

zondag 7 januari 
Driekoningen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• Kinderwoorddienst 
   (koffie na de viering, Nieuwjaar wensen)
• B. Bosma  

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 13 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. Bosma  

zondag 14 januari 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 20 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Parochiaanvoorganger

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• J. Glas 

zondag 21 januari 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Koor PKN
• Ds. C. Jonkheer + Ds. R. Ritmeester +  
   A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

zaterdag 27 januari 19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. van de Reep 

zondag 28 januari 11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas  

vrijdag 2 februari  
Maria Lichtnis

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag 3 februari 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• A. Vijftigschild  

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (kinderzegen, crèche)
• A. van Aarle  

zondag 4 februari 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild 

Wekelijks Iedere donderdag een viering om 9.00 uur  
(behalve eens in de vier weken)

Iedere dinsdag en donderdag een viering 
om 9.00 uur. Iedere woensdag een viering 
om 7.00 uur.

Een keer per twee weken een viering op dinsdag  
om 9.30 uur

Elke eerste woensdag van de maand om 10.00 uur 
in Woudsoord in Woubrugge
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Geef voor je kerk! 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een be-
roep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede 
helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Voor de campagne van 2018 is het thema ‘Geef voor je kerk’. 
De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018. 

Mijn kerk: wat is dat?
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een 
markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor 
iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek 
zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Maar 
kunnen we de kerk behouden voor onze geloofsgemeenschap? 
Wegen de kosten die we als steeds kleinere geloofsgemeen-
schap moeten opbrengen op tegen de paar uur per week dat we 
het gebouw gebruiken?

Trots
Als geloofsgemeenschap, maar ook als dorpskern, zijn we trots 
op ‘onze kerk’. Als we ons kerkgebouw en onze geloofsgemeen-
schap in stand willen houden, zullen we daar ook gezamenlijk 
de kosten voor moeten dragen. Er zijn genoeg dorpsgenoten 
die geen lid zijn van onze geloofsgemeenschap maar wel een 
bijdrage willen en kunnen leveren om het kerkgebouw in stand 
te houden. Ook zij zien het kerkgebouw als een karakteristiek 
monument binnen de dorpskern. In de toekomst gaan wij acties 
ondernemen om ook hen, dus alle dorpsgenoten, te benaderen 
voor een bijdrage om het gebouw in stand te houden. De kerk 
krijgt geen subsidie. We moeten het hebben van bijdragen zoals 
via de Actie Kerkbalans. Onderhoud van het gebouw, de koffie, 
maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke 
projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Geeft u om onze kerk en geloofsgemeenschap? Doe dan mee. 
Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen 
om ons heen.

Federatiebestuur

Kerstconcert koor St. Caecilia

Vrijdag 15 december om 20.00 uur zal St. Caecilia een kerst-
concert geven in de kerk van Zevenhoven. Naast de bekende 

Algemeen
traditionele kerstliederen zullen wij ook minder bekende liederen 
zingen, maar zeker de moeite waard om te beluisteren. Zoals 
altijd zoeken we naar een thema en dit jaar willen wij u verrassen 
met een afwisselend programma en mooie kerstgedachten. Ook 
zullen gastzangers het koor afwisselen met prachtige carols. Na 
afloop is er glühwein of warme chocolademelk met wat lekkers in 
de Orangerie. We hopen van harte dat u komt luisteren en mee-
zingen om de donkere dagen voor Kerst een lichtpuntje te geven! 

Kerstconcert Pop- en 
Musicalkoor Scala
Wij zingen op vrijdag 15 december ons kerstconcert in de Mari-
akerk aan het Pastoor Onelplein te Roelofarendsveen en zingen 
dit concert samen met het koor Happiness uit Langeraar. Het 
concert start om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. De 
toegang is gratis, maar wij hopen dat de bezoekers zo vriende-
lijk willen zijn ons bij de deur geldelijk te belonen voor weer een 
prachtig concert!

Kerstconcert in de kathedraal 

Op zondag 10 december is het traditionele kerstconcert in 
de kathedraal van Rotterdam. De “Kathedrale Laurentius en 
Elisabeth Cantorij” zingt dit jaar met het acht leden sterke 
“Schalkwijks koperensemble”.  Het koperensemble zal ook 
enkele solowerken ten gehore brengen. Aart de Kort bespeelt 
het orgel.
Elk jaar biedt dit concert een sfeervol en afwisselend muzikaal 
programma. De warmte en harmonie van de muziek en de 
teksten kunnen als een belofte worden meegedragen door de 
donkere dagen voor Kerst, in aanloop naar de Heilige Kerst-
nacht waarin Christus opnieuw geboren wordt. Eenheid in 
samenzijn is wat dit kerstconcert wil betekenen met de liederen 
van de  koren én de samenzang van diverse bekende kerstliede-
ren met alle aanwezigen. Samen verwonderen over het kleine en 
kwetsbare kind, ons allemaal zo bekend.
De verwondering komt o.a. ook tot uiting in enkele composities 
van de bekende Engelse componist John Rutter, bij wie de Can-
torij vorig jaar nog inspiratie opdeed. Naast werken van Rutter 
worden composities gezongen van onder meer Mendelssohn, 
Reger, Couperin, Stainer en Tavener.  Christmas Carols en 
enkele solo-optredens completeren het programma. Het geheel 
staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Marc Schaap. 
Aanvang zondag 10 december, 15.30 uur. De toegang is gratis. 
Na afloop vindt er een deurcollecte plaats. Kijk voor meer sfeer 
en activiteiten op www.cantorijrotterdam.nl
Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth,  
Mathenesserlaan 307, Rotterdam.
Aanvang: 15.30 uur - Op zondag vrij parkeren.
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Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. (0172) 60 95 38
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl

Openingstijden:  
Maandag/dinsdag/donderdag 
van 8.00 tot 14.00 uur.

Colofon

Redactie
Samenstromen is een uitgave van 
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara 
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,  
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met  
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;  
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en 
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;  
Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Anja Niemöller-van Bentum, 
Harry Veenman,Sonja van Smoorenburg-Kuijf, 
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Pauline 
Chauvet - Kortekaas. 

Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor  
om te lange teksten in te korten.

Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij nr. 1 (februari 2018) kunt u uiterlijk op 
15 januari aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 2 februari.

De e-mailadressen van de parochiekern- 
redacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL31 RABO 0300 3172 20 
H. Clara Kerkb. BCP A’veen
Secretariaat: tel. (0172) 57 13 23
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Langeraar - H. Adrianuskerk -
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67  
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. (0172) 60 21 30
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl 
Parochiekernredactie: 
C.M. Bakker en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. (0172) 57 11 01 
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@casema.nl

Nieuwveen - H. Nicolaaskerk -
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18 
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. (0172) 53 81 25
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. (0172) 40 81 28
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. (0172) 40 96 37
corinapietersen@casema.nl

Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk -  
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24  
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. (0172) 53 82 91
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl

Hoogmade/Woubrugge 
- O.L.V. Geboortekerk - 
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38 
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. (071) 501 82 37
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk -   
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. (0172) 50 81 18
do. 9.00-12.00 uur, 
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95
abmvdmeer@planet.nl

Rijpwetering/Oud Ade 
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk -
Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk  
Oude Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88  
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oude Ade-
Rijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48

 



jONgerEn
Tienerkamp Hightime  
“Pitstop”
Heb jij ook zo’n behoefte aan even chillen met vrienden en met 
God? Tijdens Hightime gaan we met jou en 150 andere tieners 
een pitstop maken tussen de drukte en school door: samen 
lachen, lofprijzen, chillen, spellen spelen en God beter leren ken-
nen! God is er altijd voor ons. Als het druk is op school of thuis, 
mogen we altijd even bij Hem tot rust komen en opladen.
Daarnaast wordt het een geweldig kamp: dansen, sporten, 
nieuwe vrienden maken en oude vrienden terugzien, een knal-
lende praise party en nog veel meer.

Praktische informatie
Datum: 27 t/m 30 december
Leeftijd: 12 tot 18 jaar
Locatie: Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt
Aanmelden: www.4u-hightime.nl

Stille Dag voor Jongeren
Ben je tussen de 17 en 30 jaar? Denk je wel eens na over je 
leven? En over Jezus? En over een leven met Jezus? En zou het 
je wat lijken om eens een dag voor Hem uit te trekken, om met 
meer vreugde naar de Heer toe te groeien? Dan ben je van harte 
welkom op een Stille Dag voor Jongeren! 

Op 10 december is een Stille Dag voor Jongeren in Thorn, het 
thema is “Liefde en verantwoordelijkheid”. Je wordt verwacht 
rond 9.15 uur: kennismaking, kopje koffie. En dan de stilte in: 
een gevulde stilte, met inleidingen die je inleiden in het gebed, 
persoonlijke stille tijd om na te denken, eucharistie om Hem te 
ontmoeten, warme maaltijd tot versterking van de inwendige 
mens, aanbidding van hart tot Hart. Het programma duurt tot 
16.30 uur, daarna is er voor iedereen een kop koffie/thee zonder 
stilte en kunnen de liefhebbers nog wat napraten. De richtprijs 
voor een stille dag bedraagt € 21,-  en voor studenten € 15,-.  

We ontvangen je graag! Meer informatie op www.foyer-thorn.nl. 

Belevingsreis
naar Bazel 
Wil jij samen met tienduizen-
den jongeren uit Europa het 
nieuwe jaar inluiden? Neem dan deel 
aan de Europese Jongerenontmoeting van Taizé! Van 28 
december 2017 t/m 1 januari 2018 vindt de volgende Europese 
Jongerenontmoeting plaats in Bazel, Zwitserland. De ontmoe-
ting wordt georganiseerd door de gemeenschap van Taizé, op 
uitnodiging van het Katholieke aartsbisdom en andere kerken. 
Tienduizenden jongeren tussen 16 en 35 jaar komen samen voor 
een nieuwe stap in de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’ die 
broeder Roger eind jaren zeventig begon.

Meer informatie is op de website www.vnb.nl te vinden.

Tour of Faith in 
Wassenaar
Tour of Faith staat in december in het teken van de voorbe-
reiding op kerstmis. We zijn op 17 december te gast in de H 
Augustinusparochie in Wassenaar. Jij bent van harte welkom!
In de voorbereiding op kerstmis zal deze Tour of Faith een bij-
zondere opzet hebben. Er is na de Eucharistieviering de moge-
lijkheid om tijdens de aanbidding het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen, of te spreken met een priester.
Laat via de facebook pagina van Jongerenpastoraat Bisdom 
Rotterdam weten of je komt en nodig je vrienden uit!

Programma
15:00 uur Start Tour of Faith met Eucharistieviering 
17:00 uur Soep en broodjes

Agenda        
1 december Solid Friends in Noorden
1 december Rock Solid in Aarlanderveen
15 december Rock Solid in Noorden
15 december Rock Solid in Aarlanderveen
17 december RKJ in Aarlanderveen
5 januari Solid Friends in Noorden
12 januari Rock Solid in Aarlanderveen
19 januari Rock Solid in Noorden
26 januari Rock Solid in Aarlanderveen
28 januari RKJ in Aarlanderveen

Heb jij een leuk stukje voor op deze pagina?
Stuur dit naar samenstromenjongeren@gmail.com


