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Een nieuw jaar en een nieuwe layout! We zijn trots op deze uitgave die in een moderner jasje is gestoken, maar verder nog 
altijd de vertrouwde informatie bevat. In dit jaar ook aandacht voor het diocesane Jaar van Gebed, uitgeroepen door Bischop 
van den Hende met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer. Bidden 
kan in allerlei vormen, en in de komende edities van Samenstromen willen wij elkaar graag inspireren met korte gebedjes.
 
Als aftrap een fragment uit een gebed van Marinus van den Berg:

Mag de kracht van uw Liefde  
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen. Amen.
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Vroeger haalden we altijd brood bij 
de warme bakker en als je gesneden 
brood wilde, liet je het door de bak-
ker ter plekke snijden. Mooie rechte 
boterhammen kreeg je dan. Dat kostte 
toen wel iets meer dan een ongesne-
den brood. Wij haalden dus meestal 
gewoon brood.

Mijn moeder sneed het brood altijd 
met een groot broodmes. Wij deden 
het ook wel eens aan tafel, maar dan 
werd er steevast geroepen: “Pas op 
mijn tafelkleed”. Nooit wat gebeurd!!
Mijn moeder “sneed zeven scheve sne-
den brood” was een mooie uitspraak-
oefening, net zoals “zeven zwarte zwa-
nen zwemmen in de Zuiderzee”, om die 
Amsterdamse S er uit te krijgen. Ove-
rigens sneed ze aardig mooie rechte 
boterhammen.

Vóórdat ze het brood sneed tekende 
ze met het mes een kruisje over het 
brood. Ze zegende het als het ware. 
Net zoals vaders hun kinderen een 
kruisje op het voorhoofd gaven  
(geven?) vóór ze naar bed gingen.  
Hij zegende ze.

Na de mis zegent de priester de gelovi-
gen. Alhoewel hij zegent ze niet, maar 
geeft de zegen namens de Heer. Hij is 
het gereedschap in Gods hand.

Wij kunnen voor elkaar een zegen zijn. 
Dat is de diepe betekenis van het zege-

nen van het brood, het zegenen van je 
kinderen en het zegenen namens God.

Een zegen voor elkaar zijn, wil zeggen 
dat je er voor elkaar bent. Dat je denkt 
aan de ander. Dat je de ander altijd 
positief benadert, uitgaat van de goede 
bedoelingen van de ander. Er zijn dus 
helaas genoeg mensen die niet als een 
zegen worden ervaren. Een kruis zet-
ten op een brood, op je kinderen of in 
de kerk is een gebaar dat gauw zijn zin 
verliest als het een gewoontegebaar 
wordt. Het moet eigenlijk wel bijzonder 
zijn.

Al is 2018 al een tijdje geschiedenis 
toch wens ik u en mijzelf toe dat wij in 
dit jaar en de jaren die er op volgen 
een zegen voor elkaar mogen zijn.

Rob Aupers

INHOUD

Heeft u een kort gebedje? Lever het aan via samenstromen@gmail.com 

De centrale redactie van deze maand: Anja Niemöller en Marieke van Gelderen

Wij wensen u veel leesplezier! 
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Er was gebrek aan privacy en aan 
voedsel. Het was, door gebrek aan 
hygiëne, moeilijk om gezond te blijven. 
Het was zwaar om het mentaal vol 
te houden. En iedere dag werden de 
vrouwen in rijen opgesteld voor een 
lang appél waarbij ze moesten buigen 
voor de Japanse vlag als eerbetoon 
aan de ‘goddelijke’ keizer. En wie niet 
diep genoeg boog, kon harde klappen 
krijgen.

Ik kijk de zuster aan. Ik ken haar als 
een fiere vrouw die rechtop door het 
leven gaat. Hoe is het haar gelukt om 
ongeschonden die moeilijke tijd door te 
komen? Veel mensen zijn door mach-
teloosheid beschadigd geraakt. Verzet 
was immers zinloos én gevaarlijk. Ze 
glimlacht om mijn vraag: Dat was in-
derdaad zo. Maar bij iedere buiging, 
maakte ik een voorbehoud. Ik zei tegen 
mijzelf: Deze buiging is voor God! Zo 
was ik wel een gevangene, maar nooit 
slaaf van mijn overheersers. Zo kon ik 
mij vrij houden van het gevoel van ver-
nedering. Inwendig draaide ik het om. 
Ik kreeg zoveel kansen om te laten zien 
dat ik van God hou!

Vastentijd
Deze maand begint de vastentijd. We 
krijgen veertig dagen de tijd om ons 
voor te bereiden op het Paasfeest. Tijd 
om na te denken wélke keuzes we ma-
ken. Tijd ook om met meer inzet goed 
te doen aan onze naasten. En om meer 
ruimte te maken voor gebed. Veertig 
dagen – iedere jaar opnieuw – een kans 
om bewust en als nieuw in je geloof te 
gaan staan.

Ik denk aan het evangelie over de be-
proeving in de woestijn. Jezus was er 
veertig dagen om zich te bezinnen op 

de weg die vóór Hem lag. De weg  
vanuit het hart van God naar het hart 
van mensen. En hoe Hij – gesterkt 
door die tijd van inkeer en gebed – 
de beproeving, die kwam, aankon. 
Want Jezus wordt door Satan daar 
in de woestijn uitgedaagd en getest. 
Buigt Jezus voor het kwaad, grijpt Hij 
de macht, kiest Hij voor dwang? Nee, 
Jezus weigert de weg van de minste 
weerstand te gaan. Hij wil niet heersen 
zonder te dienen. Hij wil niet dwingen, 
maar uitnodigen. Hij wil het lijden dat 
op zijn weg komt, niet uit de weg gaan. 
Zo wordt Hij vrij om de liefde van God 
te laten zien. Zo kan Hij onze redder 
worden. Jezus heeft niet gebogen voor 
de machten van geweld, machtsmis-
bruik en haat. Maar Hij heeft zich klein-
gemaakt voor vrede, dienstbaarheid en 
liefde. 

En wat doen wij? 
Zijn wij ook in dit opzicht volgelingen 
van Jezus? Hoe gaan wij met elkaar om? 
Waar kunnen wij van Jezus leren? Voor 
welke machten buigen wij?

‘Ik buig alleen voor God’, dat was het 
levensmotto van de zuster. Haar woor-
den kunnen ons sterken om vrij te 
geloven en te leven. Vrij om het goede 
te denken, te spreken, te doen. Dat 
lijkt mij een goede raad voor deze vas-
tentijd. Laten we dat oefenen in onze 
vieringen, in onze vergaderingen, in 
onze gastvrijheid voor de pelgrimage 
van de Vastenactie en in de toewijding 
in de stilte van ons hart. Alleen buigen 
voor God.

Pastor Heleen van de Reep

Ik buig alleen voor God
Pastoraal

Ik zit tegenover een religieuze. We praten over haar leven. Als jonge zuster mocht ze naar de 
missie in Nederlands-Indië. Ze vond het heerlijk. Het was altijd haar droom geweest. Maar kort 
daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit. En voor ze het wist, zat ze gevangen. Zij, haar mede-
zusters en andere Nederlandse vrouwen en kinderen werden opgesloten in het Jappenkamp. 
Daar probeerden ze hun kloosterleven voort te zetten. Dat was niet gemakkelijk.



Op volle zee!

Zit je wel eens in een situatie dat 
alles teveel wordt? Dat je niet meer 
weet hoe het verder moet? Waar 
vind je hulp?

In een verhaal uit het Evangelie horen we hoe de leerlingen 
van Jezus in een benarde situatie terechtkomen en niet meer 
weten hoe daar uit te raken. In hun vissersboot steken ze het 
meer van Tiberias over, maar onderweg belanden ze in een 
hevige storm. Het zeil scheurt en de boot maakt water. Ach-
terin de boot ligt Jezus te slapen, ze maken hem wakker en 
Hij stilt de storm…

Dat beeld zegt ons dat we Hem mogen aanroepen, ‘wakker’ 
mogen maken en onze nood – hoe klein of groot – bij Hem 
mogen brengen. Hij is ons Anker. Op de Ankerzondagen in 
de Adrianuskerk en de Petruskerk willen we dit overbrengen 
in de catechese en samen vieren in de eucharistie. Bij dat 
laatste is de gemeenschap met haar voorbeeld van groot 
belang. 

De volgende Ankerzondag is op 4 februari in de Petruskerk.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping  

Samen ontdekken, vieren en eten 

Vindt u Bijbelverhalen soms ook zo lastig? Je leest woorden 
en zinnen, dat je denkt: wat wordt er in hemelsnaam mee 
bedoeld? Inderdaad, soms worden er woorden gebruikt waar 
een hele wereld achter schuilgaat, een wereld die je niet één-
twee-drie kunt achterhalen. Maar als je nieuwsgierig bent 
valt er wel wat te achterhalen. Zeker als je dat samen met an-
deren doet. Twee weten meer dan één. Of in dit geval, twee 
ontdékken meer. Dat samen ontdekken gebeurt bijvoorbeeld 
in de geweldig leuke activiteit “Kliederkerk”. In twee regio’s 
van onze federatie kunt u dit tegenkomen. In Leimuiden-
Rijnsaterwoude én in Hoogmade-Rijpwetering/Oud Ade.
Kliederkerk is een gastvrije ontmoetingsplek voor kinderen, 
jongeren, ouders en belangstellenden die nieuwsgierig zijn 
naar het verhaal van God met de mensen. Op een actieve 
en creatieve manier ga je eerst aan de slag. Na dat uur van 
ontdekken is het tijd om samen naar het verhaal te luisteren 
en God te bedanken. Kliederkerk sluit af met een eenvoudige 
kostenvrije maaltijd. Natuurlijk is het mogelijk om vrijwillig 
iets bij te dragen.  Iedereen is welkom bij de eerstvolgende 
Kliederkerk op zaterdag 10 februari in Oud Ade in het Dorps-
huis om 14.00 uur. En een week later in de St. Jankerk in Lei-
muiden op zondag 18 februari om 12.00 uur.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Geïnspireerd door het bestuurs-
nieuws van de H. Clara in de decem-
ber uitgave, begin ik ook met enkele 
gezegden.  In de kerk is altijd werk. 
Veel handen maken licht werk. 
Regelmatig hebben we bij het be-
stuursnieuws een oproep gedaan 
voor vrijwilligers voor bestuursfunc-
ties in parochiebestuur of beheer-
commissies, de oogst is echter ma-
ger: veel van de huidige bestuurders 
zijn benoemd bij de fusie in 2011 en 
zijn dus in 2019 verplicht aftredend. 
De stem der roepende in de woestijn. 
De stem die niet gehoord wordt. 

Als bestuur van de H. Franciscus 
hebben we onze eerste vergadering 
alweer gehad. De Actie Kerkbalans 
is door alle kernen opgepakt en wij 

hopen dat we ook dit jaar weer op u 
kunnen rekenen met een bijdrage die 
ons in staat stelt om de parochie met 
de kernen en kerkgebouwen in stand 
te houden.
Met dank aan de vele vrijwilligers bij 
het onderhoud zijn de onderhouds-
kosten nu nog steeds relatief laag. 
Echter, veel van deze vrijwilligers 
worden ouder en kunnen niet alle 
werkzaamheden meer uitvoeren. 
Ook voor deze groepen zoeken we 
versterking, bijvoorbeeld jong gepen-
sioneerden, die enkele uren per week 
in een groep kunnen meewerken.
Dit najaar stond de kerktoren in 
Rijpwetering in de steigers voor her-
stel voegwerk en schilderwerk. Dit 
voorjaar is de oostzijde van de kerk 
in Oud Ade aan de beurt voor onder-

houd aan de ramen, goten en dak.
Alles bij elkaar kunnen we constate-
ren dat in de hele parochie de ker-
ken, pastorieën en begraafplaatsen 
er goed bijstaan/bijliggen, met dank 
aan de vele trouwe vrijwilligers.
Onderzocht wordt of op het dak van 
de Petruskerk zonnepanelen kunnen 
worden gemonteerd.
Op financieel/administratief gebied 
moeten we overschakelen op een 
nieuw systeem. Dit bespreken we 
de komende maanden met allen die 
daar in de kernen mee werken. 

Ook vanuit ons bestuur wensen wij u 
een gezond en gelukkig 2018!

Hein de Jong,
Parochiebestuur H. Franciscus

Bestuursnieuws parochiebestuur H. Franciscus
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Aswoensdag 

Op 14 februari is het Aswoensdag. 
In de viering delen we het askruisje 
uit, zichtbaar teken van bekering, van het 
begin van de vastentijd. In de bijbel wordt 
het vaak zo gebruikt. De koning van Ninevé roept zijn onder-
danen op om as over hun hoofd te strooien als teken van be-
kering, zodat God de stad niet zal verwoesten. En zitten ook 
wij niet spreekwoordelijk ‘in zak en as’ als er een moeilijke 
situatie is? Maar is nog een andere kant die minder bekend is. 
Na een bosbrand zie je, na verloop van tijd, overal het nieuwe 
groen opschieten. Want in as zitten veel stoffen die de grond 
bemesten. As kan dus een vruchtbare bodem geven. En zo 
kan de vastentijd ook een nieuw begin zijn voor ons geloof 
in God. Voor het askruisje hebben we gewijde as nodig ge-
maakt van de palmtakjes van vorig jaar. Het teken, dat Jezus 
onze koning is, wordt dan verbonden met ons verlangen om 
Hem na te volgen, ook in zijn dienstbaarheid. Daarom willen 
wij u vragen om uw palmtakjes naar de kerk mee te nemen, 
zodat we ze kunnen verbranden voor nieuwe as. U kunt ze 
inleveren tot en met zondag 11 februari!

Pastor Heleen van de Reep

Terugblik op Kerstmis

Al ruim 1600 jaar viert de kerk Kerstmis en het blijft een feest 
voor iedereen. De kerk viert de geboorte van Christus en ook 
dat hebben wij dit jaar in onze federatie uitbundig mogen 
beleven. Wij hebben als pastoraal team de vele kerstviering 
mogen voorgaan of gecelebreerd. Net als mijn collegae heb 
ik het als bijzonder mogen ervaren hoe iedereen in de ver-
schillende parochiekernen veel werk heeft gemaakt van de 
kerkgebouwen als van de vieringen. 
Veel mensen bezochten de vieringen. Het mooie van onze 
kerk is dat iedereen een plek mag hebben. De trouwe paro-
chiaan, de zeker wetende gelovige, de eeuwige zoeker, de 
onrustige, de ongelovige die van gezelligheid houdt. Ieder-
een heeft wel een warm en herkenbaar moment in de vierin-
gen. Hoe dan ook: Gods Woord heeft weer mogen klinken. 

Vieren
Clara & Franciscus Vieren

De Eucharistie werd waar mogelijk gevierd. Mensen mochten 
de Heilige Communie ontvangen. Iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd, op welke wijze dan ook: Heel erg bedankt. Wij 
zijn met elkaar getuigen van God geweest.

Diaken André van Aarle

Aanbidding H. Sacrament 

Gedurende de Veertigdagentijd is er op woensdagmiddag 
gelegenheid om te bidden in de H. Adrianuskerk in Lange-
raar. De hoofdingang is open van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er gelegenheid voor stil gebed 
en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. In een mooie 
monstrans is dit Sacrament uitgesteld. 

Diaken André van Aarle

Meditatie flyers veertigdagentijd
 
Evenals in de Advent kunt u ieder weekend na de viering 
een flyer meenemen met meditatieteksten naar aanleiding 
van de Bijbellezingen van de dag. Thuis kunt u de Bijbeltekst 
lezen en de korte meditatie overdenken of uitvoeren. Maakt 
u hier gebruik van! Zo kan deze Veertigdagentijd voor u nog 
meer gaan betekenen. Neemt u ook gerust meer flyers mee 
om uit te delen.

Diaken André van Aarle

Oriëntatiedag Vronesteyn 

Zondag 25 februari staan vanaf 14.00 uur de deuren van 
Vronesteyn wijd open. Op de Oriëntatiedag kun je met al je 
vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenoplei-
ding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die 
bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. 

Wil je alvast meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl
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Kalender februari 2018

2                februari  9.00 uur    H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven  Maria Lichtmis
2             februari         19.00 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen          Maria Lichtmis 
6, 13, 20, 27 februari         19.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen       Schriftinstuif
6, 13, 20, 27 februari         19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden              Stiltemeditatie
7                 februari         19.30 uur    H. Adrianuskerk, Langeraar                 Schriftinstuif



Door: Marieke van Gelderen

De docenten van SeniorWeb Nieuw-
koop zijn zelf ook op leeftijd, maar 
digitaal fit en in staat om andere seni-
oren stap voor stap op weg te helpen 
in de wereld van computers, laptops, 
tablets en mobiele telefoons. Tegen 
een kleine vergoeding kunnen senioren 
zich aanmelden voor een workshop 
(een dagdeel), een cursus (meerdere 
lessen) of langskomen met specifieke 
vragen tijdens het inloopspreekuur. 
Onderwerpen die ter sprake komen 
zijn: Windows 10, WhatsApp, fotografe-
ren met de smartphone en gebruik van 
de TomTom.

Veilig internet
Ouderen zitten steeds vaker op sociale 
media als Facebook, Twitter en Insta-
gram, ook via hun mobiel. Meer dan 60 
procent van de 65- tot 75-jarigen zegt 
er de laatste drie maanden op actief 
te zijn geweest. Ook veel 75-plussers 
hebben sociale media ontdekt. Vijf jaar 

Computerles voor en door senioren:

Clara & Franciscus Ontmoeting  

geleden maakte nog maar 5 procent er 
gebruik van. Nu is dat 35 procent (Bron 
CBS december 2017). Voor veel oude-
ren is het vooral de vraag hoe zij dit op 
een veilige manier kunnen doen. Oude-
ren zijn regelmatig het slachtoffer van 
oplichting via het internet, zoals fishing 
en malware (virussen). Via SeniorWeb 
leren zij deze zaken beter te herkennen 
en hoe er mee om te gaan. 

Samenwerking met  
Kaleidoskoop
SeniorWeb Nieuwkoop heeft, na 
jarenlange samenwerking met de 
Bibliotheek, in januari een nieuwe start 
gemaakt, onder de paraplu van Theater 
Kaleidoskoop. Albert van Diest vertelt: 
“Sinds 2015 ben ik de coördinator in 

“Ik leer hier de dingen op een eenvoudige manier”
Maandagochtend 10.30 uur: na een gezellig kopje koffie verzamelen de cursisten van SeniorWeb  
Nieuwkoop zich in de studio van Theater Kaleidoskoop. Ze volgen de computercursus Windows 
10 voor beginners. Maar wie zijn de docenten en wie zijn de cursisten? Zo op het eerste gezicht 
is geen van de aanwezigen opgegroeid met de computer.

Het cursusprogramma voor de eerste drie maanden van 2018 is vastgesteld. 
Heeft u interesse? Kijk op de website https://nieuwkoop.seniorweb.nl/ voor 
het actuele cursusaanbod en hoe u zich aanmeldt. Voor alle cursussen geldt 
dat de deelnemer al wat basiskennis moet hebben van de computer. 

Nieuwkoop. De landelijke organisatie 
voorziet ons van studiematerialen en 
onze ambassadeurs (docenten) kunnen 
via SeniorWeb Nederland trainingen 
doen om de materie zo eenvoudig mo-
gelijk over te brengen op de cursisten. 
We bepalen zelf welke cursussen we 
geven, we kijken waar behoefte aan is 
en passen de cursus aan als dit nodig 
is. En de samenwerking met Theater 
Kaleidoskoop, die ons in alles facili-
teert, verloopt prima. Wij zijn erg blij 
met de locatie, we hebben een mooie 
studio voor kleinere groepen en kun-
nen de theaterzaal gebruiken als we 
meer ruimte nodig hebben.” 

Geduld
De docenten van deze ochtend, Frank 
Twilt en Ernst Nederpeld, leggen 
stap voor stap en met veel geduld 
de instructies uit.  De cursisten zijn 
enthousiast: “Ik ben wel bekend met de 
computer, maar hier leer je hoe dingen 
eenvoudiger en sneller kunnen. Mijn 
kleindochter heeft het allemaal wel 
uitgelegd, maar jongeren zijn zó snel 
en ik wil niet elke keer als ze bij mij zijn 
over die laptop beginnen. Hier wordt 
de tijd genomen om alles stapsgewijs 
te behandelen. Bovendien heb ik nu 
een boek waarin ik thuis alles op mijn 
gemak kan opzoeken.”  Een andere 
dame heeft ook goede voornemens: 
“Ik ga binnenkort ook naar het inloop-
spreekuur, want ik heb ook nog vragen 
over mijn mobiel.”

Ambassadeurs begeleiden de cursisten
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2 leden van Cantorij gehuldigd 
met 50 jarig jubileum 
Aarlanderveen:  Zaterdag 18 november, 
na de viering van 19.00 uur werden 2 
dames van het plaatselijke zangkoor “de 
Cantorij” door de dienstdoende voor-
ganger diaken van Aarle toegesproken. 
De dames Wil Bunnik en Wil Zevenho-
ven. Beiden waren 50 jaar lid van het 
koor.

Wil Bunnik is een rasechte Aarlander-
veense, dus toen was het nog st Cecilia. 
Maar door het samengaan met Ter Aar 
werd het in eerste instantie “de 3 Aren”. 
Wil Zevenhoven heeft eerst in de kapel 
van het dorpshuis gezongen, maar door 
het samengaan met Aarlanderveen 
werd het de “Cantorij”. Inmiddels al 
weer 15 jaar samen en de  samenwer-
king met Aarlanderveen is bijzonder 
goed.  Alleen als er gekaart gaat worden 
levert het soms problemen op.
De dames kregen beiden de gouden 
speld van de St. Gregorius vereniging 
met bijbehorend  certificaat, en een 
mooi boeket. Na afloop van de dienst 
werden de families van beide kanten 
uitgenodigd om in het Achterom nog 
even de jubilarissen te feliciteren.
De voorzitster van de Cantorij, Dela 

Dobbe, had voor allebei een leuk aan-
denken. De dirigent en organist van het 
gezelschap, Doke Lelieveld, hield nog 
een verhandeling over het wel en wee 
van het koor.
De parochie waardeert het dat het koor, 
ondanks de vergrijzing, toch dapper 
door blijft gaan.   

Kinderzegen
Op 2 februari gedenken wij in de kerk 
Maria lichtmis. Op deze dag herdenken 
wij de “opdracht van de Heer in de tem-
pel”. Het moment waarbij Jezus als pas 
geboren joods jongetje wordt opgedra-
gen aan God (Lucas 2, 22-40).

In de Petrus- en Pauluskerk in Aarlan-
derveen gaan wij 2 dagen later, op 4 
februari in de viering om 11.15 uur, 
God danken en Zijn zegen vragen voor 
al het nieuwe leven dat wij als gemeen-
schap in ons midden hebben mogen 
ontvangen. De pastor legt zijn hand op 
het hoofdje en spreekt een zegenbede 
uit: dat het goed mag gaan in dit jonge 
leven.

Heeft uw kind nog geen eerste com-
munie gedaan? Neemt u hem of haar 
dan mee voor deze speciale kinderze-

gen. Tijdens de viering is er kinderkerk. 
Na afloop van de viering is er koffie, 
thee, limonade en iets lekkers voor de 
kleintjes. 

We hopen u dan ook op zondagmor-
gen 4 februari om 11.15 uur te mogen 
begroeten!

Pastor Bouke Bosma

Opbrengst  voor Congo 
Met grote dankbaarheid kijkt de 
MOV-werkgroep terug op het geweldige 
totaalbedrag dat, in de ‘naaimachientjes’ 
na alle vieringen én de extra collectes 
tijdens de Kerstavondvieringen, is 
geschonken. Dat bedrag is € 838,14! 

Vooraf is op 1 december bij ons in 
het Achterom een speciale Congolese 
maaltijd gehouden met presentatie over 
het Congolese project en dat heeft het 
overweldigende bedrag van € 1053,-  
opgeleverd. De enorme opkomst, waar-
onder ook onze pastores Bouke Bosma 
én Heleen van de Reep, het héérlijke 
eten én de interessante presentatie en 
het gezellige sfeertje, hebben hiertoe 
bijgedragen. 

Wij willen u allen hartelijk bedanken 
namens de tienermoeders en hun 
kinderen. Wanneer er resultaten over 
het project bekend zijn, laten we het 
u weten.

Aarlanderveen
Clara parochie  

Leden van Cantorij gehuldigd met 50 jarig jubileum



Project 2018: help de 
zusters én inwoners van 
Mbala in Zambia 
De vastenperiode nadert al weer heel 
snel en dat betekent dat we u in die 
periode  graag informeren over het Vas-
tenactieproject in Zambia: het bieden 
van mogelijkheden voor de vele inwo-
ners van Mbala in Zambia die met HIV/
aids besmet zijn. Zusters van het Heilig 
Hart van Jezus en Maria zetten zich 
met hart en ziel in voor hen, onder het 
motto: GAAN WAAR NIEMAND GAAT…… 
Lees meer hierover in dit blad onder 
rubriek ‘Omzien naar de ander’. We ho-
pen u graag veel te vertellen en te laten 
zien tijdens de vieringen en de speciale 
maaltijd op donderdag 22 maart in 
kampeerhoeve Koole in Noorden.  

M.OV-werkgroep Betty Staartjes en 
Agatha Keijzer

Dragersvereniging St.Barbara
Na het trieste wegvallen van 2 dragers 
hebben we toch weer 2 nieuwe dragers 
er bij gekregen. We zijn nog steeds in de 
gelukkige omstandigheid dat we de ver-
eniging mooi in stand kunnen houden, 
maar je moet er rekening mee houden 
dat er ook wel eens iemand ziek is of 
op vakantie. Daarom heeft het bestuur 
rondgekeken wie voor dit mooie vrijwil-
ligerswerk interesse zouden hebben 
en dat is gelukt. Je moet het hart op de 
goede plaats hebben om je medemens 
te helpen en dat hebben zij. 

Inmiddels zijn ze van pakken voorzien 
en kunnen dus aan de slag.Uit Aarlan-
derveen is dat Rein Kempen en uit Ter 
Aar is het Peter Hartveld. Op de jaarver-
gadering van de dragers hebben zij zich 
voorgesteld en gemeld dat zij bereid 

waren te helpen, en dat werd met ap-
plaus begroet.  
                                                                                                                                                      
Namens het bestuur:  
secr. Jan Houdijk

Toneelvoorstelling door 
Oldtimers 
Ruim 40 jaar geleden was de naam 
van de groep KTAT oftewel kerktoneel 
Aarlanderveen Ter Aar. En het doel 
was spelen voor het orgelfonds van de 
Aarlanderveense kerk . En dat doen ze 
nu nog , alleen de naam is inmiddels 
veranderd in Oldtimers! Ook dit seizoen 
komt er weer een voorstelling voor de 
kerk, en wel op zondagmiddag 18 febru-
ari, een matinee dus. De aanvang is om 
14.00 uur.

Er is gekozen voor een kluchtige kome-
die van de favoriete auteur van de club, 
Carl Slotboom. De titel van het stuk is  
“Wie van de drie” uit de serie “Familie 
Bruinsma in de bocht”.
Goed voor een oergezellige toneelmid-

dag in het Dorpshuis van Aarlander-
veen, en u helpt mee om onze mooie 
Aarlanderveense kerk in stand te 
houden. Natuurlijk is er ook weer een 
verloting, waarvoor u bij de bekende 
personen prijzen en prijsjes kunt bren-
gen. 

Natuurlijk blijft het niet bij die ene voor-
stelling. U bent ook van harte welkom 
op één van onderstaande data:
Er is na de première op 20 januari 2018, 
nog een voorstelling op zaterdag 17 
februari, de matinee op zondagmiddag 
18 februari en de laatste voorstelling is 
op zaterdag 10 maart.

Alle voorstellingen zijn in het Dorpshuis 
van Aarlanderveen. Voor de goede gang 
van zaken is het raadzaam om vooraf 
de kaarten te bestellen, want het Dorps-
huis heeft een beperkt aantal stoelen .
  
U kunt de kaarten bestellen bij Rein 
Kempen via tel. (0172) 57 10 93 of  
e-mail naar reinkempen@hotmail.com.

Lief en leed

Overleden 
3 januari         Agatha Maria Lek- Vermeulen                    92 jaar 
11 januari       Catharina Maria Egberts- Disseldorp   94 jaar

  Nieuwkoop

Toneelvoorstelling door Oldtimers

8            www.rkgroenehart.nl
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Pauselijke onderscheiding 
voor Ria 
Zondag 14 januari werd Ria van der 
Vlugt in het zonnetje gezet omdat zij al 
25 jaar het secretariaat ‘doet’. Met een 
smoes was ze door haar zussen naar 
de kerk gelokt vanwege een misinten-
tie voor hun ouders. Eenmaal daar 
vond ze het wel een beetje raar dat er 
koffietafels klaar stonden (goh Mar-
leen, koffie? Ja, heeft Diaken van Aarle 
ineens bedacht. En die taart dan? Ja, 
moest ik ook bestellen). Goh Cees, wat 
een hoop bekenden in de kerk. Weet 
jij daar iets vanaf? Geen idee Ria, was 
het antwoord. Zelfs in de preek werd 
Ria nog even genoemd. Maar Ria had 
nog steeds niets in de gaten. Tot het 
einde van de viering, moest ze toch 
ineens naar voren komen! Diaken van 
Aarle hield een mooie speech over alle 
werkzaamheden die Ria de afgelopen 
jaren heeft verricht voor de gemeen-
schap: het secretariaat 4/5 ochtenden in 
de week, de diensten in de Aarhoeve, de 
avondwakes, gastvrouw zijn, openen en 
sluiten van de pastorie, etc.

Ria heeft de pauselijke onderscheiding 
Bene Merenti met de bijbehorende oor-
konde en speld ontvangen voor al haar 
verdiensten. Daarnaast nog een bos 

bloemen en een bon om met haar ge-
zin, inclusief kinderen en kleinkinderen 
bij een pannenkoekenboerderij te gaan 
eten. Na afloop was er gelegenheid tot 
feliciteren en daar werd goed gebruik 
van gemaakt door de parochianen.
Ria, nogmaals bedankt voor je inzet 
afgelopen jaren en we hopen uiteraard 
dat je nog vele jaren je blijft inzetten!

Angelika Verboom, vrijwilligerscoördinator 

Misdienaar- en acolietenuitje
Op dinsdag 2 januari hebben we een 
gezellig nieuwjaarsuitje gehad. Wij zijn 
naar het Glow in the Dark midgetgolf 

geweest in Aalsmeer. We hadden daar 2 
teams, groen en blauw. Van team groen 
had Tim gewonnen en van team blauw 
Miranda. Daarna zijn we terug naar 
het koetshuis gegaan. Daar hadden 

Sandra en Saskia alles klaar gezet voor 
het eten. We gingen pizza’s maken met 
de pizzarette. Thirza, Bianca en Fleur 
hadden dat nog niet eerder gedaan. We 
vonden het allemaal erg lekker. Ook zijn 
er een paar misdienaars gestopt. 

Vind jij het nou leuk om ons te helpen? 
Je bent van harte welkom. Voor info 
karinahoogervorst@casema.nl.

Gast aan Tafel
De bedoeling van Gast aan Tafel is 
om mensen uit de eigen omgeving te 
ontmoeten en een paar uurtjes gezel-
lig samen te zijn. Wij vragen u om in 
de vastentijd (14 februari t/m 31maart) 
één of meer gasten uit te nodigen aan 
uw eigen tafel. Kijk zelf wie u uit wilt 
nodigen. Misschien iemand die u bij een 
vereniging weleens spreekt. Of iemand 
die u nooit spreekt maar wel regelmatig 
tegenkomt. Of iemand waarvan u denkt 
dat die behoefte heeft aan aanspraak/
aandacht. Vertel over dit project en dat 
u het fijn zou vinden als hij/zij bij u komt 
eten. Spreek een datum en tijd af en 
maak er een gezellige avond van. 
Aanmelden kan bij onderstaande 
mensen. Ook ligt er een lijst achter in 
de kerk waarop u zich kunt inschrijven. 
Omdat wij willen weten of het project 
geslaagd is, is het fijn als u zich aan-
meldt. U krijgt dan een mooie kaars met 
een afbeelding van de H. Adrianuskerk 
die aan het begin van de avond kan 

Langeraar
Clara parochie  

Pauselijke onderscheiding voor Ria



Langeraar

worden ontstoken zodat duidelijk is dat 
dit project vanuit de kerk wordt georga-
niseerd. Wij hopen op gezellige ontmoe-
tingen voor veel mensen en wensen dat 
iedereen toe. 

Een warme  groet van de werkgroep 
diaconie Langeraar: 
Marrie Akerboom, tel: (0172) 60 31 70
mail: marrie.akerboom@planet.nl
Jany Keijzer, tel: (0172) 60 43 33 
mail: jany.kees@ziggo.nl
Agatha van Kints, tel: (0172) 60 90 90 
mail: wim@vankints.nl.

De PCI buiten Langeraar
Niet alleen binnen de grenzen van onze 
parochiekern is de PCI actief, ook daar-
buiten ondersteunt de Langeraarse PCI 
diaconale projecten. Vergeleken met de 
nood in de steden binnen het bisdom 
Rotterdam zijn de problemen in Lange-
raar goed te overzien. In onze kern kan 
men bij een verzoek om hulp rekenen 
op een snelle reactie van de PCI. Anders 
wordt het als de PCI geconfronteerd 
wordt met hulpvragen uit “stadse” 
gebieden. Het is voor ons in Langeraar 
heel moeilijk om daarover een juist 
oordeel te vormen. Vanuit het bisdom 
Rotterdam, dat omvat zo ongeveer de 
hele provincie Zuid-Holland, wordt door 
de Diocesane Caritas Instelling, de DCI, 
een stimulans gegeven aan de caritas 

en de diaconie in en vanuit de parochies 
in het bisdom.

De woorden zorg en solidariteit staan 
daarbij centraal. Een voorbeeld van zorg 
– zowel acute als blijvende hulp aan 
mensen in nood - is het financieel steu-
nen van het straatpastoraat in steden 
als Leiden, Den Haag en Rotterdam.
Solidariteit – kiezen voor de mensen in 

nood en naast hen blijven staan – zien 
we terug in subsidies aan de Exodus-
huizen waar ex-gevangenen de kans 
krijgen een nieuw leven op te bouwen 
om weer gewoon mee te kunnen doen 
in de maatschappij.

Vele diaconale projecten in Zuid-Holland 
kunnen rekenen op steun vanuit de 
DCI, die haar inkomsten verkrijgt vanuit 
de parochies in het bisdom. De Lange-
raarse PCI draagt ook bij aan de DCI en 
geeft zo gestalte aan haar missie hulp te 
bieden aan hen die dat nodig hebben, 
ook buiten Langeraar.

Lief en leed

Gedoopt
09 december  Tess Barbara Maria Kinkel  
  dochter van Remco Kinkel en Leonie Kinkel-Mooijman
10 december Joy Johanna Barbara de Groot  
  dochter van Jeroen de Groot en Amy van Klink

Huwelijk
10 februari Wesley Hoogervorst en Karin Akerboom  14.00 uur
 
Overleden
20 november Martina Johanna Maria Bader- Hölscher   88 jaar
25 november Thomas van der Meer     84 jaar
26 november Hillegonda Cornelia van Veen-Wijfje   79 jaar
27 november Johanna Maria van der Jagt- van der Hoorn   86 jaar
01 december Hendrikus Ubink      79 jaar
09 december Pastoor Theodorus Johannes Jozef van Steekelenburg  73 jaar
06 januari Philippus Adrianus Joanna Koeleman   88 jaar

Vanaf de Adrianustoren

• Zondag 4 februari is een feestelijke dag, dan ontvangen de kinderen van de Clara 
parochie het H. Vormsel door Bisschop van den Hende. Om 09.15 uur is de viering 
voor de kinderen van Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven. Om 11.15 
uur is de Vormselviering voor de kinderen uit Leimuiden en Langeraar.

• Vanaf 6 februari zal achter in de kerk de mand voor u klaarstaan voor de palmtakjes 
van het afgelopen jaar. Deze zullen na de viering verbrand worden. 

• Kinderzegen zondag 11 februari om 13.00 uur. In een korte kindvriendelijke viering, 
met begeleiding van ons kinderkoor De Vrolijke Noot, wordt uw kindje gezegend. 
Ook krijgen de ouders de doopschelp mee naar huis. Ouders met kinderen: wees 
welkom.

• Na de carnavalsfeesten is het 14 februari Aswoensdag, het begin van de 40 dagen 
durende vastentijd. We gaan op weg naar Pasen. Om 19.00 uur gaat diaken Van 
Aarle voor in de viering en kunt u het Askruisje halen.

•  In de vastentijd zullen ook weer de collectebussen achter in de kerk hangen voor 
uw bijdrage aan het vastenproject. Informatie hierover leest u elders in dit blad.

• Achterin de kerk op de leestafel ligt het inschrijfformulier voor u klaar om uw 
huispaaskaars te bestellen.

Onze 2 nieuwe kosters hebben de 
afgelopen weken al meerdere keren 
dienst gedaan

10            www.rkgroenehart.nl
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Vredig Nieuwjaar
Ook genoten van die mooie kerststal 
buiten? Is het opgevallen dat na de kerst 
de tekst “zalig kerstfeest” is vervangen 
door “Vredig nieuwjaar”? We kregen erg 
veel positieve reacties. Hopelijk hebben 
we iets bijgedragen met de wensen bij 
de kerststal. In ieder geval nogmaals op 
deze plek een Vredig 2018 toegewenst!

BCP en pastoraatsgroep

Ziek
Onze koster-duizendpoot is al een tijdje 
ziek maar is gelukkig herstellende. Haar 
taken worden door veel lieve vrijwil-
ligers overgenomen. Als u gewend was 
iets aan haar te vragen betreffende 
onze parochiegemeenschap, kunt u 
altijd Irma van Eimeren tel. (0172) 57 18 
55 of Rob Aupers tel. (0172) 57 21 40  
bellen, zij weten bij wie u nu moet zijn.

Kerkhof
Oproep aan de nabestaanden van de 
overledenen:
Nicolaas Cornelis Zwarterlé, 
grafnummer F27 b
Gerardus Albertus de Lange, 
grafnummer F08 a
Lieuwe van Dijk, grafnummer F20 b

De rechthebbenden van de bovenstaan-
de graven hebben wij tot op heden niet 
kunnen benaderen.

Bent u een van de rechthebbenden of 
kent u de rechthebbenden van deze 
graven, neemt u dan alstublief  
contact op met de beheerder van het 
kerkhof de heer W. Balvert, e-mail: 
wbalvert@ziggo.nl of tel. (06) 141 482 53.

Kennismaking met (geaarde) 
spiritualiteit
Geaarde spiritualiteit gaat over de 
vraag hoe we ons verhouden tot de 
alledaagse realiteit, met alle weerbar-
stigheden, passies, strijd en pijn. Het is 
een vorm van spiritualiteit waarin ons 
lichaam een belangrijke rol speelt en 
onze emoties voelen en uiten. Volgens 
de Heilige Benedictus, die algemeen 
wordt beschouwd als vader van het 
kloosterleven in de Latijnse Kerk, zijn er 
twee stijlen van spiritualiteit. De ene stijl 
is ons lichaam (geaarde spiritualiteit) de 
andere is onze ziel (hemelse spirituali-
teit). Beide stijlen zijn nodig om tot God 
op te klimmen. 
 
Twee dinsdagavonden voor wie nog 
huiverig staat tegenover spiritualiteit en 
meditatie aan de hand van het boekje 
‘Geaarde spiritualiteit’ van Ton Roumen. 
Deze kring is een voorbereiding op een 
meditatie bijeenkomst na een dienst 
met Rob Boersma op 8 april. 
Datum: dinsdag 31 januari en 6 februari
Tijd: 19.30- 21.00 uur 

Locatie: Gereformeerde kerk PKN 
Nieuwkoop 
Leiding: Rob Boersma en Jan Roos

Mini expositie
De expositie van heel veel mini kerst-
stalletjes was een succes. Veel mensen 
hebben met plezier staan kijken naar 
de mooie uitstalling van de stalletjes 
van Elly Epping. De nieuwe expositie 
in de voormalige biechtstoel gaat over 
onze verzameling Palla’s en Beursa’s, de 
een nog mooier bewerkt dan de ander. 
U weet niet wat het is? Kom dan maar 
kijken. Op de binnenkant van de deur 
leest u enige uitleg. De moeite waard. 
Na elke viering, of als de kerk open is, 
kunt u op uw gemak komen kijken.

BCP

Bericht van MOV
In de Adventstijd is er verteld en 
gecollecteerd voor tienermoeders in 
Congo. Dit project heeft grote slaagkans 
omdat de Paters Redemptoristen in 
Congo een groot pastoraal en sociaal 
netwerk hebben. Zij zorgen al voor 
scholing, computerles, watervoorziening 
en het verstrekken van kleinvee als 
microkrediet. Zij willen gedurende 
drie jaar 180 tienermoeders opleiden 
tot coupeuse. In onze federatie 
zijn verschillende naaimachines 
aangeboden en met de collectes en in 
de rode dozen achter in de kerk is een 
mooi bedrag van € 487,45 opgehaald. 
De Solidariteitsmaaltijd in Aarlander-

Nieuwkoop
Clara parochie  



Nieuwkoop  

veen bracht netto € 1.000,- op.  
In de veertigdagentijd zullen we u op 
de hoogte houden van het Vastenaktie 
project: armoedebestrijding in Mbala, 
Zambia. Het project richt zich op 300 
hiv-positieve mannen en vrouwen, die 
weduwe/weduwnaar of alleenstaande 
(pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal 
een laag inkomen - tussen de 0 en 6 
euro per week - en veel van hen heb-
ben de zorg voor een aantal (klein)
kinderen. 
Via het project willen we ze helpen 
voldoende inkomen te verwerven zodat 
ze voor hun gezin kunnen zorgen. Er 
zullen solidariteitsmaaltijden en een 
pelgrimstocht in onze regio gehouden 
worden. Meer info elders in deze 
Samenstromen.

16 februari klaverjassen. 
Komt u ook?
Nog even en de lente komt eraan. 
Dan zijn de donkere dagen voorbij. 
Donker maar ook gezellig. En over 
gezellige avonden gesproken. Kunt 
u klaverjassen? En heeft u zin in een 
gezellig avondje uit? Dan bent u vrijdag 
16 februari van harte welkom in het 
Parochiehuis in Nieuwkoop. Dan orga-
niseren we weer een gezellige klaver-
jasavond. We starten om 20.00 uur 
en spelen 3 potjes. We spelen op zijn 
Rotterdams (verplicht gaan en maatslag 
introeven). 

Tussendoor kunt u gezellig bijkletsen en 
genieten van een hapje en een drankje. 
Deelname kost € 3,50. Zorg ervoor dat u 
10 minuten van tevoren aanwezig bent, 
dan kunt u nog vooraf gezellig bijpraten 
en uw gratis kopje koffie drinken. De an-
dere kaartavonden van dit seizoen zijn 
op 16 maart en 13 april. De opbrengst 
van de avonden gebruiken wij voor het 
onderhoud van de kerk.

Activiteitencomité

Vanuit de pastoraatsgroep
Wij kunnen met veel plezier terugkijken 
op mooie, sfeervolle vieringen tijdens 
de kerstdagen. Op oudejaarsdag kon-
den we na de viering zelfs genieten van 
een heerlijke oliebol. Dit werd door de 
parochianen zeer op prijs gesteld. Ook 
onze Nieuwjaarsreceptie werd door veel 
parochianen bezocht en we hebben met 
elkaar geproost op een mooi, gezond  
en gelukkig 2018. Wij hopen dat we nog 
lang met elkaar kunnen vieren in onze 
kerk.  Samen vieren en samen kerk zijn. 
Samen met het team, de vrijwilligers en 
alle parochianen, de een kan niet zon-
der de ander. Begin januari hebben we 
met de koren het rooster ingevuld voor 
het komende half jaar, gelukkig konden 
we weer 4 koren inroosteren. Dus bijna 
ieder weekend kunt u genieten van een 
koor.

GezinsViering in Nieuwkoop
We kijken terug op een paar bijzondere 
vieringen. Het was een feest om met 
velen de geboorte van Jezus te mogen 
vieren. Ook de Kinderzegen was weer 
heel speciaal. In februari is er geen 
gezinsviering in onze parochiekern. De 
eerstvolgende gezinsviering is meteen 
een bijzondere: op zondag 18 maart 
stellen de kinderen die hun Eerste 
Heilige Communie gaan doen zich voor 
aan de parochianen. Deze viering is om 
9.15 uur.

Werkgroep GezinsVieringen 

KinderWoordDienst in 
Nieuwkoop
Hebben jullie allemaal de mooie ster-
mobiles in de kerk zien hangen? Aan 
elke pilaar hing er een. Het kerstfeest is 
weer achter de rug. We gaan weer even 
verder met “gewone” KinderWoordDien-
sten. Deze maand is er een op zondag 4 
februari tijdens de viering van 9.15 uur.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Durf jij de uitdaging aan?
Wat hebben we fijn gezongen tijdens 
de kerstviering! Ook Kindje Wiegen was 
weer één groot feest. In het nieuwe 
jaar staan ook weer een aantal mooie 
vieringen gepland.

Zit je in groep 4 of hoger en vind je 
zingen leuk? Kom dan op dinsdagavond 
meedoen met ons en ervaar het zelf!! Je 
bent van harte welkom! We repeteren 
in het Parochiehuis aan de Dorpsstraat 
van 19.00-20.00 uur. En….. we houden 
van een feestje op zijn tijd! 

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi”

Eerste Heilige Communie 
Nieuwkoop
Zondag 15 april is de viering van de Eer-
ste Heilige Communie in Nieuwkoop. De 
kinderen die hieraan meedoen stellen 
zich op 18 maart voor. De informatie-
avond is inmiddels geweest. Aanmelden 
kan tot 1 februari. Zorgt u ervoor dat 
het aanmeldingsformulier voor die da-
tum ingeleverd is op Churchilllaan 95? 
Dan kunnen wij verder met de voorbe-
reiding.

Werkgroep EersteHeiligeCommunie 

Lief en leed

Overleden
17 december Jan van Zoest  76 jaar
14 januari Henk Simmerman  91 jaar

Vacatures
Behalve dat het leuk is om te zingen en het koor te versterken, is ANDANTE ook 
een heel GEZELLIG koor. Echt de moeite waard om lid van te zijn. We willen na-
tuurlijk al die mensen die regelmatig toch in de kerk zijn en uit volle borst mee-
zingen graag IN het koor. Kom nou gewoon eens langs op een dinsdagavond en 
ervaar het zelf. Wie weet vind je het toch leuker dan je altijd gedacht hebt. Niet? 
Dan blijf je gewoon weer weg. Even goede vrienden!! Probeer het een keer!! 
Graag tot dinsdag 20.00 uur in het parochiehuis.
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Dinsdagmorgen vieringen
Dinsdag 6 februari 9.00 uur  
Woord en Communieviering
Dinsdag 20 februari 9.00 uur 
Eucharistieviering

Kinderzegen
De kinderzegenviering op 3 februari 
gaat niet door, begin van 2019 is er 
weer een kinderzegen.

HELP !!!
Beste kinderen en grote mensen, 
In Nieuwveen zijn we naarstig op zoek 
naar misdienaars. Hoe groot het tekort 
is bleek Eerste Kerstdag toen Pastoor 
Glas alleen de kerk in kwam lopen om 
Eucharistie te vieren zonder ook maar 
één misdienaar die hem had kunnen 
assisteren.  Dat is triest.
Maar jij kunt ons helpen. Heb je je 
Eerste Heilige Communie gedaan? 
Dan mag je misdienaar worden.
Helemaal niet moeilijk om te leren, leuk 
om te doen en alle mensen in de kerk, 
de pastoor en diaken zullen je dankbaar 
zijn. Meld je alsjeblieft aan bij een pas-
tor, de koster of wie dan ook. Dan komt 
het wel goed. Je bent nodig, mag ik op je 
rekenen? Tot gauw dan.

Marian Berkhout
pastoraatsgroep

Het St. Caeciliakoor
Het afgelopen jaar was een goed 
muziekjaar voor ons koor St. Caecilia. 
We hebben vele en mooie vieringen 
verzorgd onder de bezielende leiding 
van onze dirigent Theo van Dijk en soms 
aan het orgel Rita Jacobs. 

In november hadden wij tien 
jubilarissen:
12,5 jaar: Ellen Hilders, Co van Rijn, 
Dick van Leeuwen en Ria Okkerse.
25 jaar: Ben Keijzer
35 jaar Gerda van Diemen en 
Theo van Dijk
45 jaar: Bep Meeuwisse en 
Willy de Boer
50 jaar: Arie Verrips

Tijdens de St. Caeciliaviering zijn ze 
allemaal in het zonnetje gezet. 
Ook hadden we dit jaar weer een kerst-
concert in Zevenhoven. De kerk was 
mooi versierd. Het was zeer sfeervol 
en iedereen ging met een goed kerst-
gevoel naar huis. Deze keer hebben we 
in de Kerstnacht gezongen en op Drie 
Koningen. 

Al met al een mooi muzikaal jaar!

Adventsmaaltijd
Op 1 december hebben we onze ad-
ventsmaaltijd weer gehad. We waren 
met ruim 70 mensen waaronder ook 
het pastoraal team. We hadden een 
heerlijk drie gangen diner met Congo-
lese gerechten. Er was een spreker die 
vertelde over de jonge alleenstaande 
moeders in Congo. Mede met onze hulp 
leren zij te voorzien in hun basisbehoef-
ten door drie jaar naar school te gaan, 
kleding te maken en te verkopen.
Het mooie bedrag wat deze avond 
geschonken werd was € 958,20 euro, 
door een echtpaar is dit afgerond naar 
€ 1000,-. De bus in de kerk en de extra 
collecte hebben € 743,91 opgeleverd. 
Iedereen héél hartelijk dank hiervoor 
namens de jonge moeders in Congo.
Langzaam gaan we weer naar de Vas-
tenactie met dit jaar de pelgrimstocht; 
‘In het Groene Hart geraakt’ van 22 tot 
en met 24 maart. Voor meer informatie 
en inschrijving zie www.vastenactie.nl.

Karin Mulder, Helma de Jong en 
Ria Kennis

Vanuit de pastoraatsgroep 
Het is alweer februari en er staan weer 
vele mooie vieringen en activiteiten op 
het programma. Op 20 januari is de 
Kerkbalans 2018 van start gegaan, met 
als Thema  ‘Geef voor je kerk’, want 
samen kunnen we van betekenis zijn en 
blijven voor de mensen om ons heen.

De kinderen van de Clara-parochie 
zijn ook weer verder gegaan met hun 
voorbereidingen op het Eerste Heilige 

Communie, welke plaats vinden in het 
Anker-project in Langeraar. Er zijn 9 
kinderen uit Zevenhoven en Nieuw-
veen die hun Eerste Heilige Communie 
gaan doen. De presentatieviering is in 
Nieuwveen (datum nog niet bekend) en 
de Eerste Heilige Communieviering is in 
Zevenhoven op 22 april om 11.15 uur.
De vormelingen van de Clara-parochie 
hebben hun 7e bijeenkomst gehad en 
de viering van het Heilig Vormsel is op 
zondag 4 februari om 9.15 in Langeraar.
Op vrijdag 2 februari  is er de Maria 
Lichtmis om 9.00 uur in Zevenhoven.
Op dinsdag 27 maart is er weer een Pas-
sietocht in Nieuwveen en Zevenhoven.
Op  zaterdag 31 maart is er een Paas-
wake voor kinderen in Zevenhoven.
Verder willen wij alvast onder uw aan-
dacht brengen dat er dit jaar op 10 mei, 
Hemelvaartsdag, een Oecumenische 
Viering is in de Sfeerstal.

Pastoraatsgroep 
Nieuwveen/ Zevenhoven

Nicolaashof 
Er is weer een Nicolaashof - tuinjaar 
voorbij. Het was zonnig, warm, maar 
soms ook erg nat.
Voor de ingang van het kerkhof is een 
mooie poort geplaatst. We hebben kun-
nen genieten van de prachtige bloemen, 
de rust, de prachtige beuken en de 
Bijbelse afbeeldingen.

Nieuwveen
Clara parochie  



Nieuwveen

De kinderen hebben met speurtochtjes 
een mooi prijsje kunnen verdienen.

In 2018 kan dat allemaal weer. We 
gaan wederom een bloemeneilandje 
renoveren. De paden worden beter 
beloopbaar gemaakt voor rolstoelen en 
rollators. De drainage wordt aangepast 
zodat er geen grote plassen meer op de 
paden staan. Er komt een Bijbelse af-
beelding bij van Job op de mestvaalt en 
Zacheüs de tollenaar in de vijgenboom. 
Het onderhoud wordt uitgevoerd door 
een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Interview met de dames van 
het secretariaat
Elke donderdagochtend zijn Nel 
Ammerlaan en Joke Lenting aanwezig 
als vrijwilligster op het secretariaat in de 
pastorie.  Zij vinden het leuk, belangrijk 
en gezellig om te doen. 

Het werk wat zij zoal doen is het 
lezen en beantwoorden van e-mails, 
telefoontjes afhandelen en mensen 
te woord staan die de weg naar de 
pastorie weten te vinden. 

Elke week moet ook de lectorenmap 
gemaakt worden. Wat leest de lector 

voor en voor wie zijn de misintenties in 
de komende viering? Aankondigingen of 
posters van parochie of bisdom moeten 
opgehangen worden om iedereen op de 
hoogte te brengen van allerlei activitei-
ten.

Het inlegvel van de Samenstromen met 
de intenties is ook van de hand van 
deze dames. Verder verzorgen zij alle 
bestellingen die gedaan moeten worden 
ten behoeve van de eucharistie en van 
de toner voor het kopieerapparaat tot 
de koffiefilters aan toe. Ook zetten zij 
koffie voor de tuingroep en wassen de 
boel weer af. Al met al een onmisbaar 
stel dames.

Oecumenia 
Het was weer een gezellige, druk be-
zochte middag op 13 december in Het 
Anker.
Er is lekker bijgepraat met koffie en 
een borrel en mede door Dita Bos ging 

Lief en leed

Gedoopt
3 december Carlijn Adriana Teitsma Joha 

Overleden
23 november Rina Snoek- van der Weijden

iedereen weer met een prachtig kerst-
stuk naar huis. Hopelijk zien we elkaar 
allemaal weer gezond terug in 2018.

Voor meer informatie over oecumenia 
(0172) 539 888.

Ria Kennis 
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Martinus deelt mee…..  
2018 is alweer een maand oud als u dit 
leest. We hebben in het oude jaar de 
geboorte van de Verlosser uitbundig 
gevierd in een rijk versierde kerk. De 
kerkdiensten boden voor elk wat wils, 
een schoolviering op vrijdagochtend 
met een eigen koor wat klonk als 
een klok. Modern vormgegeven met 
ondersteunende plaatjes op de beamer 
en een stoere jongeman die het geluid 
bediende. Op zondagmiddag de 
gezinsviering waarin iedereen apart 
in het licht gezet werd in een schaars 
verlichte kerk. Om 11.00 uur zong het 
engelenkoor van Cantabo (aangevuld 
met een tiental net zo enthousiaste 
parochianen) het pasgeboren kind 
toe. Zelfs de little drummerboy was in 
levende lijve aanwezig om te spelen op 
zijn trom. Trots liep hij al trommelend 
door de kerk om voor de stal te geven 
wat hij had. Waimbaji luisterde de 
dagviering op en sloot op oudjaar 
traditioneel af met oliebollen en warme 
wijn. 
De werkgroep Kindje Wiegen vierde 
op Tweede Kerstdag feest met de 
allerkleinsten, u leest hier verderop 
meer over. Onze dank is groot aan 
iedereen die zich op welke wijze dan 
ook heeft ingezet om het kerstfeest van 
2017 weer tot een groot feest te maken. 
Het was ook meteen een vuurdoop 

voor onze drie nieuwe acolieten. Ook 
namens de Pastoraatsgroep onze 
felicitaties voor Nienke, Melle en Max.  

Tot zover de terugblik. Het jaar is zoals 
gezegd al weer een maand oud. Voor 
je het weet is het alweer Aswoensdag 
(14 februari) en duiken we de vasten 
in. Voor die tijd worden op 4 februari 
in Langeraar twee van onze jongeren 
gevormd. Er zijn die ochtend twee 
vormselvieringen, Floortje en Nikkie 
worden in de viering van 09.15 uur 
gevormd. Wij wensen de beide 
jongedames en hun families een mooie 
en inspirerende dag toe.

Op Aswoensdag is de eucharistieviering 
in Noorden om 9.00 uur. De palmtakjes 
van vorig jaar kunt u in het weekend 
ervoor bij de kerk (zaterdagavondviering 
om 19.00 uur) inleveren. 

Op bestuurlijk gebied overleggen de 
PCB en de pastoraatsgroep over het 
krimpend aantal vrijwilligers en de 
toenemende leeftijd van de vrijwilligers. 
Met een aantal noodgrepen hebben 
we tijdens de kerstvieringen alle 
posities kunnen invullen. Het behoeft 
geen toelichting als u weet dat we nog 
maar twee kosters hebben en er in 
het kerstweekend 4 vieringen waren. 
Natuurlijk, iedereen heeft het druk met 
werk, gezin, sport, mantelzorg, hobby 
etc. Maar als we weer vier kosters 
hebben, heb je maar eens per maand 
dienst. Ook op andere terreinen zoeken 
we versterking van het korps. Het 
jongerenwerk staat Solid as a Rock maar 
kan wat extra leiding gebruiken. Neem 
contact op met Jos of Hein als je dit wat 
lijkt. Het is met recht de toekomst van 
onze gemeenschap.

Voor de toerusting en opleiding 
van vrijwilligers biedt de Pastorale 
School ook een aantal modules op 
doordeweekse avonden aan en bij 
voldoende aanmeldingen, in een van 
onze parochiekernen. Wilt u meer 

Noorden
Clara parochie  

Kindje Wiegen

Vuurdoop acolieten



Lief en leed

Overleden
19 november Coby van Capel-v.d. Zwet      94 jaar 
8 december Guus van Wissen             77 jaar
9 december Ellie Groeneveld-van Scheppingen    70 jaar 
10 januari Nico de Jong    75 jaar
10 januari Anna Verkleij- van Bijnen    85 jaar

weten over de Pastorale School of één 
van de modules gaan volgen, meldt 
u bij de pastoraatsgroep of bij het 
parochiesecretariaat.

De pastoraatsgroep

Het wonder van Lourdes
Op zaterdagavond 10 februari wordt 
in de Martinuskerk in Noorden tijdens 
de woord- en communiedienst speciale 
aandacht geschonken aan het Wonder 
van Lourdes. Dit in verband met het 
feit, dat 160 jaar geleden, op 11 februari 
1858 aan Bernadette aldaar de eerste 
Mariaverschijning plaatsvond. Tijdens 
de dienst wordt o.a. het Lourdeslied 
gezongen, worden er ‘tientjes’ gebeden 
en is er gelegenheid voor het brengen 
van een bloemengroet. Diaken André 
van Aarle gaat de dienst voor en het 
parochiekoor ‘Cantabo’ verzorgt de 
muzikale medewerking.

Acolieten
Zaterdag 2 december zijn er vanuit een 
groep van 9 acolieten, 3 acolieten voor 
Noorden geïnstalleerd. Nienke, Max 
en Melle hebben de afgelopen periode 
een opleiding tot acoliet gevolgd. Ze zijn 
daarvoor onder andere een weekend 
naar Vronesteyn geweest. Daar hebben 
zij geleerd wat hun extra taken zijn, 

de taken zijn geoefend en ze hebben 
geleerd wat er allemaal bij een viering 
komt kijken. Ze hebben op Vronesteyn 
een eigen gebedsviering in elkaar gezet. 
Met kerst zag u ze al in actie als acoliet 
en met regelmaat zullen zij de taken 
vaker uitvoeren in onze kerk.  

Kindje Wiegen 2017
We hebben weer een zeer geslaagd 
Kindje Wiegen achter de rug. De kerk 
was goed gevuld met mensen en 
kinderen die met veel plezier naar het 
verhaal hebben geluisterd en gekeken. 
Dit jaar hadden we Arjan en Margriet 
van Smoorenburg bereid gevonden om, 
met hun dochtertje Pien, mee te spelen 
in het kerstverhaal als Jozef, Maria en 
het kindje Jezus. Ze hebben dit met 
veel enthousiasme gedaan, hartstikke 
bedankt. Daarnaast bedanken we ook 
Eric van Spijker en Meike Volwater 
voor het voorlezen. En ook alle andere 
spelers die een rol hebben gespeeld 
deden het fantastisch. Bedankt, we 
hebben van jullie genoten! Daarnaast 
willen wij nogmaals iedereen bedanken 
die het mogelijk hebben gemaakt om 
er weer een mooi kerstspel van te 

maken. Wout en Peter van der Zwet, 
Jan Tersteeg, Roland en Patrick voor 
het opbouwen van het huisje. Mariëlle 
Vianen en Kim Kas voor het schminken. 
Jan Tersteeg voor het fotograferen 
en familie van Koert voor de heerlijke 
mandarijnen die we na afloop konden 
uitdelen. Op naar volgend jaar dan 
hopen we weer veel mensen te zien op 
Tweede Kerstdag. 

Werkgroep Kindje Wiegen

Ziekenzalving 
Woensdagmorgen 22 november 
hebben 33 parochianen gezamenlijk 
het Sacrament van de Ziekenzalving 
ontvangen in de Rietzanger. De 
gebedsviering met handoplegging en 
zalving van hoofd en handen door 
pastoor Jack Glas, maakte diepe indruk. 
Er werd om kracht en zegen gevraagd, 
alsmede vertrouwen en vrede in je hart 
op je verdere levensweg. Onder de 
inspirerende leiding van pastor Heleen 
van de Reep, die mede voorging, werd 
er goed mee gezongen! Emmie deed 
samen met Heleen de voorbeden 
en las onderstaand gedicht voor. 
Wij kunnen terugzien op een mooie, 
ontroerende viering. Gesterkt, getroost 
en bemoedigd door het vreugdevolle 
Sacrament van de Ziekenzalving, werd 
er met elkaar nagepraat onder het 
genot van een kopje koffie of thee. De 
werkgroep Diaconie en Ziekenbezoek 
dankt iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen.

Emmie Tersteeg

Ziekenzalving

Noorden
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Vieringen op vrijdagmorgen
 2 februari: 9.00 uur Eucharistieviering
16 februari: 9.00 uur Eucharistieviering
 2 maart: 9.00 uur Woord en 
Communieviering

Nieuw acoliet
Het is lang geleden, de laatste acoliet. 
Maar Thijn Akerboom bracht het 
weekend van 28 en 29 oktober door op 
Vronesteyn om door te stromen van 
misdienaar naar acoliet. Op zaterdag 2 
december zijn in Rijpwetering 9 jongens 
en meisjes uit de federatie geïnstalleerd 
tot acoliet. En op eerste Kerstdag was 
het zover dat Thijn werd voorgesteld 
in de kerk door Pastoor Glas. Hierbij 
veranderde zijn kleding naar zwart-wit 
en mag Tijn in zijn taken communie 
uitreiken en wieroken. Vanuit de 
parochiegemeenschap gefeliciteerd.

Gerard van den Ham

Decembermaand
Wat een voldaan gevoel mogen we als 
parochiekern Zevenhoven weer heb-
ben. We hebben weer een december-
maand vol activiteiten achter de rug. Als 
je er op terugkijkt, denk je vol verwon-
dering en blijdschap aan de inzet die 

zovelen weer hebben getoond om er 
iets moois te maken. Een kleine opsom-
ming: koor Caecilia dat op 15 december 
een prachtig concert ten gehore bracht, 
waar heel wat uurtjes voorbereiding in 
zaten, de kleintjes die de stal vulden, 
de allerkleinsten met een gehaakte 
kerstgroep, de wat grotere kinderen 
die de stenen beelden mochten helpen 
plaatsen. Daarna naar de zaal om te 
knutselen. Ook dit was tot in de puntjes 
voorbereid, met voor elk kind een eigen 
knutselpakketje. Toen was het al bijna 
Kerstmis. Het jeugdorkest van Crescen-
do deed er nog een schepje bovenop. 

Door hun mooie muziek raakte ieder-
een al in de kerststemming. De attenties 
voor al onze vrijwilligers werden rond-
gebracht in de weken vóór Kerst en de 
uitnodigingen voor het kerstontbijt gin-
gen de deur uit. Dan is het kerstavond. 
Pastor Heleen v.d. Reep ging voor in een 
mooie, goed bezochte viering, waarin 
de zang werd verzorgd door koor 
Caecilia. In de kerk werden op eerste 
kerstdag al weer vroeg voorbereidingen 
getroffen voor de familieviering met het 
gelegenheidskoortje. Ook dit was weer 
een sfeervolle viering. Wat was er goed 
gerepeteerd door de kinderen. Deze 

keer was het een grote groep kinderen, 
van hele jonge kinderen tot de al wat 
grotere. Juf Jolanda zei na afloop tevre-
den: “Kijk, daar doe je het nou allemaal 
voor.” Trotse vaders en moeders in de 
banken, en een meer dan tevreden bcp. 
“Daar doe je het nou allemaal voor.” En 
dit is nou precies wat zoveel vrijwilligers 
denken en zeggen. Je doet het omdat 
je hart hebt voor je gemeenschap en 
omdat je wilt dat iedereen met een blij 
gevoel terug kan kijken op een prach-
tige decembermaand. Wat zijn wij blij 
met onze vrijwilligers die zich met hart 
en ziel hebben ingezet om alles te doen 
slagen. 

Kerstontbijt 
Inmiddels is het de derde keer dat het 
kerstontbijt werd georganiseerd. Op de 
achtergrond mooie kerstmuziek, een 
mooie kerstboom in de zaal en feestelijk 
geklede vrijwilligers die al vroeg waren 
opgestaan om de tafels te dekken; alle 
ingrediënten waren aanwezig om er een 
gezellige bijeenkomst van te maken. 
De croissantjes werden lekker warm 
aangeleverd, in de keuken werd hevig 
gestudeerd op het niet te hard of zacht 
koken van de eitjes, er was koffie en 
thee, overheerlijke zelfgemaakte jam 
van Pierre Waelen, heerlijk broodbeleg, 

Zevenhoven
Clara parochie  

Thijn Akerboom
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Overleden
25 november Ton van der Meer  84 jaar
7 januari  Arno de Groot      59 jaar

maar bovenal: het was gezellig. De 
bezoekers lieten zich de maaltijd goed 
smaken en de kerstmuziek op de 
achtergrond werd al gauw overstemd 
door de geanimeerde gesprekken aan 
tafel.  Wie wilde, kon na afloop van het 
ontbijt aansluiten bij de familieviering in 
de kerk, wie dat niet wilde, ging voldaan 
naar huis. De Kerst kon beginnen. 

Kerst gezinsviering
Op Eerste Kerstdag om 11.15 uur was 
er in de kerk in Zevenhoven weer een 
gezinsviering. Pastor Glas ging voor. 
De viering bracht de kerk in een echte 
kerstsfeer. Het kerstverhaal en de 
mooie teksten werden afgewisseld 
met prachtige kerstliedjes. Het 
gelegenheidskoor was dit jaar een 
groot koor. Er zongen 25 enthousiaste 
kinderen de ingestudeerde kerstliedjes. 

Ze werden muzikaal begeleid door 
organiste Susan Bouwmeester. 
Dirigente Jolanda van Berkel was 
onder de indruk en zei aan het einde 
van de viering dat ze het geweldig 
vond om zo een groot kinderkoor te 
mogen dirigeren. Na afloop was er voor 
alle kinderen in de kerk een lekkere 
verrassing om mee naar huis te nemen.

Kerkbalans
Inmiddels heeft u al de envelop voor 
de Kerkbalans in de bus gekregen. 
Onze trouwe helpers hebben deze 
bij u in de brievenbus gedaan. Zij 
komen uw ingevulde formulier ook 
weer persoonlijk bij u  ophalen. Wij 
hechten erg aan het persoonlijke 
contact. Een kerk is meer dan een 
anonieme brievenbus of een min 
of meer onpersoonlijk emailadres. 
Een kerk bestaat alleen bij de gratie 
van het interpersoonlijke contact 
tussen mensen. Wilt u het hen wat 
gemakkelijker maken als zij komen om 
het formulier op te halen? Zorg er dan 
voor dat u het al ingevuld klaar heeft 
liggen, ergens op een kastje in de gang 
of zoiets. Dat scheelt de lopers veel tijd 
en zo hebben we met z’n allen de klus 
snel geklaard.

Peuter – Kleuterviering
Op 18 februari is er om 10.30 uur een 
peuter- en kleuterviering in de Joh. 
Geboorte kerk te Zevenhoven. Thema 
van de viering is: Samen delen, lief zijn 
voor elkaar. Wij gaan kijken en luisteren 
naar een verhaal. Wij zingen en bidden 
op speelse wijze. Na de viering gaan wij 
eerst wat drinken met wat lekkers. 

Over het thema: Wij denken aan 
spelletjes waarbij je elkaar helpt en 
samen speelt. Wij verklappen nog 
niet alles.  Ben je nieuwsgierig gewor-
den, je bent van harte welkom en neem 
je papa en mama en je zusje of broertje 
of je oma en opa ook mee.

Soberheidmaaltijd in de  
Orangerie
Vrijdag 16 maart start de maaltijd om 
18.00 uur, vanaf 17.30 uur kunt u bin-
nen lopen en wordt u ontvangen in de 
grote zaal van de Orangerie. De kosten 
voor de maaltijd bedragen € 5,-. Aan-
melden kan bij Gerard van den Ham via 
tel. 06 12 04 33 66. 

Werkgroep MOV en de Vormelingen

Stille Omgang
De Stille Omgang vindt dit jaar plaats in 
de nacht van zaterdag 17 op 18 maart.
Meer informatie komt in Samenstromen 
van maart.

Passion 2018
Zo ongemerkt schiet het al lekker op. 
We gaan op weg naar de vastentijd 
en uiteindelijk naar Pasen. En daar, 
één week voor Pasen, moet het gaan 
gebeuren: de Passion. Binnenkort kunt 
u de affiches her en der zien hangen in 
het dorp (en ook op sommige plekken 
daarbuiten!)  Zo langzamerhand begint 
het toch wel een beetje te kriebelen, 
want over nog geen twee maanden 
moeten we er staan.  We zijn er echter 
van overtuigd dat het allemaal gaat 
lukken. Voor wie de datum nog niet
in zijn of haar agenda heeft staan: 
25 maart 2018, ’s middags om 14.00 uur 
of ’s avonds om 19.00 uur. We hopen op 
twee keer een volle bak!

Activiteit Orangerie
Dinsdagmiddag 27 februari gaan we 
een vogelvoederkrans maken.
Neemt u hiervoor een onderbord mee 
en evt. een lijmpistool. Wij zorgen voor 
de rest. We starten om 14.00 uur en de 
kosten zijn € 8,50.
Opgeven bij Joke, jokevtol@gmail.com 
of telefonisch via (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda

Kerst gezinsviering

Zevenhoven
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Uit de pastoraatsgroep

Bijbelse verhalen onderzoeken en 
spelen – Kliederkerk
Samen met de kernen Rijpwetering 
en Oud Ade wordt een nieuw project 
gestart. Daarin is er voor iedereen de 
mogelijkheid om in een ongedwongen 
sfeer een verhaal uit de Bijbel te 
ontdekken, met elkaar te vieren én 
te eten. Tot aan de zomer zal er drie 
keer een Kliederkerk zijn, steeds in 
een andere kern. Als dat goed gaat, 
zetten we het project na de zomer 
voort. De eerste keer is op zaterdag 
10 februari in het Dorpshuis in Oud 
Ade. Kleine én grote mensen zijn van 
harte welkom! De inloop is vanaf 13.45 
uur. We starten om 14.00 uur en het 
programma wordt afgerond om ca. 
15.30 uur. Ouders, dit is een leuke 
gelegenheid om uw kinderen verder 
vertrouwd te laten worden met de 
Bijbel en het geloof. 

Vasten, een tijd van minderen en 
bezinnen 
Deze maand begint de Vastentijd, de 
voorbereidingstijd op Pasen. Een mooie 
tijd waarin ons vragen worden gesteld. 
Niet om te oordelen, maar om jezelf 
uiteindelijk te vernieuwen…
Hoe is het met je geloof? En wat 
maak je ervan in het dagelijks leven? 
Kan een ander iets merken van je 
christen-zijn? Wat kun je minderen in 
je uitgavenpatroon en de som ervan 
afstaan aan de Vastenactie? Iedere 
zondag krijgt u na de viering een blad 
met meditaties mee naar huis. Veel 
mensen hebben er thuis steun aan, een 

bezinnend woord aan het begin van de 
morgen of rond de middag, óf juist in 
de avond aan tafel. Net wanneer het 
past. Op woensdag 14 februari, begint 
de vastentijd. U kunt zich aansluiten 
door het ‘askruisje’ te ontvangen. De 
korte viering van Woord en Gebed is 
om 9.30 uur in de kerk in Hoogmade. 
In Woubrugge zal er een viering zijn 
in huize Woudsoord om 10.00 uur (in 
plaats van woensdag 7 februari).
De as is van de palmtakjes van vorig 
jaar die daarvoor worden verbrand. Dit 
zal gebeuren op zondag 11 februari. 
Tot die tijd kunt u het palmtakje van 
vorig jaar achter in de kerk inleveren.

Voorbereiding Palmpasen 25 maart
Het is altijd weer een feest om de kin-
deren met hun Palmpasenstok de kerk 
binnen zien te komen. En voor ouderen 
en zieken in de gemeenschap om na de 
viering met een versierde Palmpasen 
verrast te worden. Om dat te kunnen 
laten gebeuren is er wat voorberei-
ding nodig. Daarvoor zijn er een paar 
mensen nodig die dit voor hun reke-
ning willen nemen. Het gaat om een 
woensdagmiddag waarop de kinderen 
uitleg krijgen over Palmpasen en met 
uw hulp de Palmpasenstok versieren. 
Welke ouders of oudere broers/zussen 
willen dit mee organiseren? Laat dat 
even weten aan mij: m.hoogenbosch@
rkgroenehart.nl. Dan kunnen we af-
spraken maken. 

Nico Koot, Connie Koeleman, 
pastor Marjo Hoogenbosch

Actie Kerkbalans
Wat is een jaar toch snel voorbij. Zo 
kijk je uit naar de feestelijkheden 
rond Kerst en jaarwisseling en zo is 
het nieuwe jaar alweer een maand 
verstreken. Van oudsher een moment 
om bepaalde zaken weer aan te 
pakken. Om u alvast te laten wennen 
aan het idee lijkt het ons goed om 
onze vertrouwde Actie Kerkbalans 
aan te kondigen. Het is nooit prettig 
na de dure feestmaand bij u aan 

te moeten kloppen voor de zo 
noodzakelijke bijdrage ten behoeve 
van onze kerkgemeenschap. Aan de 
andere kant is het geen nieuws, dat 
de kosten van allerlei activiteiten, 
die voor ons geloofsleven belangrijk 
zijn, niet uitsluitend door de collecte-
inkomsten kunnen worden gedekt. 
Velen van u beantwoorden al jaren aan 
het verzoek, om in meer of mindere 
mate, naar draagkracht bij te dragen, 
omdat men dat waardevol acht. De 
beheercommissie ziet dan ook in 
vertrouwen uit naar uw reactie op de 
Actie Kerkbalans, waarvan u komende 
maand de nodige informatie ontvangt.
Bij voorbaat dank voor uw 
bereidwilligheid.

Namens de Beheercommissie, 
Paul Wolvers

Doen wat niemand wil doen
Dit jaar is de campagne voor het 
prachtige land Zambia. We steunen de 
Households in Distress-programma 
(huishoudens in nood) in Mbala; een 
van de armste districten van Zambia. 
De meeste mensen werken als daglo-

Hoogmade/Woubrugge 
Fransicus parochie  



Lief en leed

Overleden
20 december     Theresia Hendrika van der Star-Kuipers             87 jaar
10 januari          Leonardus Gerardus Turk                                   76 jaar
19 januari  Petronella Anna Disseldorp-van Leeuwen         92 jaar

Hoogmade/Woubrugge

ner. De hiv/aids epidemie die dertig 
jaar geleden uitbrak, heeft de armoede 
nog verergerd. In het begin van de 
hiv/aidspandemie, toen niemand nog 
precies wist wat er aan de hand was, 
gingen veel vaders en moeders dood. 
Kinderen waarvan de ouders zijn over-
leden werden als vanzelfsprekend door 
familieleden, vaak door grootouders, 
opgevangen. Dat is voor de meesten 
heel moeilijk: ze zijn oud, kunnen niet 
meer werken en hebben nu weer zorg 
voor jonge kinderen. De armoede is 
groot en veel kinderen krijgen maar 
één maaltijd per dag en soms zelfs dat 
niet. De zusters van de Heilige Harten 
van Jezus en Maria zijn sinds 1962 ac-
tief in Zambia. Vanuit hun missie zetten 
zij zich in voor onderwijs en ziekenzorg. 
Sinds het uitbreken van de hiv/aidspan-
demie hebben de zusters hun werk-
zaamheden verlegd naar de zorg voor 
de slachtoffers van deze ziekte. 

In 1991 hebben zij het Households in 
Destress (HID) programma opgezet. 
Onderdelen van het HID-programma: 
hulp aan weeskinderen en kwetsbare 
kinderen, ondersteuning van aids-
patiënten, opleiding en opvang van 
gehandicapte kinderen en volwasse-
nen, armoedebestrijdingsprogramma’s; 
bewustwordings-programma’s. Ons 
campagneproject richt zich op 300 
hiv-positieve mannen en vrouwen die 
weduwe/weduwnaar zijn en een laag 
inkomen hebben. Het Sunsuntila (wat 
wiegen betekent) is een onderdeel van 
het HID-programma. Het is bestemd 
voor kinderen waarvan de ouders 
ernstig ziek zijn of kinderen die gehan-
dicapt zijn. Hoe kunnen we helpen? 

In Hoogmade wordt woensdag 21 
februari een vastenmaaltijd gehouden 
in “De Stal”; minimale bijdrage € 8,50, 
meer mag altijd! Opgeven op het for-

mulier dat achter in de kerk ligt.
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart is 
er de koffiestop bij de COOP; tijdens 
een heerlijk kopje koffie kunt u een 
bijdrage in een pot stoppen. Op 22, 23 
en/of 24 maart kunt u meelopen met 
de pelgrimstocht; deze wordt gehou-
den in het Groene Hart. Informatie op 
foldertjes achter in de kerk.

Op school gaan we kinderen vertellen 
over dit project en vragen of ze mee 
willen doen door te sparen in het 
vastendoosje. Uw bijdrage is welkom 
in de collectedoos achter in de kerk 
of kan worden overgemaakt op: 
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie.

M.O.V. Hoogmade / Woubrugge, 
Jeanne Borst en Twan Goes

Goed Nieuws!
Heeft u dat ook weleens, dat u denkt 
dat is een goed idee! Het overkwam 
mij op de startdag van de vastenactie. 
Daar sprak een mevrouw over goed 
nieuws. Dat kunnen we best gebruiken! 
Ik ben gaan kijken op de site die heet: 
‘nieuws van de vooruitgang’. Ik heb er 
twee nieuwtjes uitgezocht. De eerste 
gaat over de Congo, het land waarvoor 

de Adventsactie hielden. De tweede is 
voor u als u eens last krijgt van stress!
Lessen in martial arts (vechtsporten) 
maken vrouwen in het Congolese 
Bukavu weerbaarder. Veel vrouwen 
die deelnemen aan de lessen zijn 
slachtoffer van seksuele intimidatie of 
verkrachting. Seksueel geweld is een 
groot probleem in het Afrikaanse land. 
Volgens Al Jazeera maken met name 
gewapende groeperingen in het oosten 
van Congo zich schuldig aan seksueel 
geweld. De weerbaarheidslessen hel-
pen de vrouwen bij de verwerking en 
het opbouwen van zelfvertrouwen.
Minder stress? Maak een legpuzzel. 
Maakt u nog wel eens een legpuzzel? 

Volgens de site hetkanwel zijn er 
genoeg goede redenen om het vooral 
te doen. Zo zou puzzelen je vindingrijk-
heid stimuleren en goed zijn voor je 
kortetermijngeheugen. Een legpuzzel 
activeert je hersenactiviteit, maar helpt 
tegelijkertijd om te ontspannen. Het 
zoeken van de juiste stukjes lijkt te 
zorgen voor een meditatieve staat. En 
dat resulteert vaak in beter stressma-
nagement en meer productiviteit en 
vertrouwen.

Jeanne Borst
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45 jaar Kerkwerkster
Zo af en toe zetten wij (de Pastoraats-
groep) een aantal vrijwilligers in het 
zonnetje. Zo gebeurde dat ook op 
zondag 26 november. 

Mevrouw Ciska van der Voort en 
mevrouw Henny Rijkelijkhuizen zijn al 
45 jaar als vrijwilligers aan het werk. 
Mede door deze ‘Kerkwerksters’ ziet 
onze kerk er altijd picobello uit.

Vanaf 1972 hebben zij zich ingezet voor 
een schone kerk. Namens iedereen 
hartelijke dank voor al dit werk. Het 
talent om schoon te maken zullen vele 
mensen hebben maar om dit zolang 
vrijwillig voor onze kerk in te zetten 
verdiend deze complimenten. Wij 
kunnen alleen maar hopen dat jullie 
dit nog wat jaren kunnen en willen 
volhouden.

Bent u misschien geïnspireerd geraakt 
door deze dames? Zij kunnen best wat 
nieuwe hulp gebruiken. Geef dan even 
een belletje naar het secretariaat of 
naar mij: (071) 508 118 of (071) 509 
221. 

Namens de pastoraatsgroep, 
Sonja Knelange

Opleiding met uitzicht op 
werk voor alleenstaande 
tienermoeders in Congo
Uw steun voor moeder en kind in de 
adventtijd was bijzonder goed. Met 
de zogeheten Sinterklaascollecte 
voor dit project en de deurcollectes 
met Kerstmis is er in totaal € 578,47 
opgehaald. Heel hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 

M.O.V. groep (Missie Ontwikkelings-
samenwerking en Vrede), Anneke Bosma

Kinderzegen
Op zondag 18 februari om 11.15 uur 
is er de jaarlijkse terugkomviering 
met kinderzegen. Alle kinderen zijn 
welkom bij deze viering, voornamelijk 
de kinderen die de afgelopen jaren 
gedoopt zijn. Uiteraard zijn de ouders, 
broers, zussen en overige familieleden 
ook welkom. Na afloop kunt u van 
uw kind die in 2017 gedoopt is, de 
doopschelp in ontvangst komen 
nemen.

Werkgroep Dopen

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Fransicus parochie  

Mevrouw Ciska van der Voort en mevrouw Henny Rijkelijkhuizen

Nieuws van Akkoord
De gezinskerstviering met heel veel 
lichtjes en nog veel meer kinderen 
hebben wij achter ons.  Wij hebben het 
verhaal van Jezus gehoord, gezien en 
gevierd. De lange vingers met muisjes 
waren heerlijk na afloop.

Nu gaat het koor weer over tot de 
orde van de dag. Op 3 februari is 
het gezinsviering met als thema: 
“Wonderen kun je zelf doen”.  Wilt u/jij 
weten hoe dat gaat? Zelf een wonder 
doen? Wees welkom op 3 februari. Na 
de gezinsviering heeft het koor een 
gezellige avond met elkaar. Playback en 
andere optredens gaan we zien. Wie zal 
de wisselbeker mee naar huis nemen??
Verder willen wij graag attenderen op 
Akkoord en Jantje Betoncollecte want 



spelen is superbelangrijk, maar steeds 
minder vanzelfsprekend.
Vorig jaar organiseerde Jantje Beton 
diverse activiteiten om spelen te 
stimuleren. Dit jaar houden ze op 10 
april de Nationale Buitenlesdag en 
op 13 juni de Buitenspeeldag. Door 
buitenspel en buitenles leren kinderen 
beter en effectiever. Buiten is er voor 
kinderen volop ruimte om te spelen, 
bewegen, ontdekken en onderzoeken.
Maar ook u kunt een steentje 
bijdragen! In de week van 5 t/m 9 maart 
zullen de kinderen van het Kinderkoor 
Akkoord bij u langs de deur komen om 
te collecteren voor de doelen van Jantje 
Beton. 

Wij hopen op uw bijdrage.

Uit het boekje 
“Woorden van Vrede”

Vrede is niet iets dat je wenst;
zij is iets dat je maakt,
iets dat je doet,
iets dat je bent, en
iets dat je weggeeft!   

Robert Fulghum

Vanuit de pastoraatsgroep

Jaaroverzicht 2017 
Diegenen onder u, die afgelopen 
oudejaarsdag in de ochtendviering 
waren, zullen ongetwijfeld iets mee 
gekregen hebben van het toen 
voorgelezen jaaroverzicht.
Mocht u misschien behoefte hebben 
een en ander nog eens na te lezen, 
dan vragen wij u dit op het secretariaat 
kenbaar te maken, zodat u een 

exemplaar toegezonden kan worden.
Tel. (0172) 508 118 (donderdag tussen 
9.00 uur en 12.00 uur) of:
leimuiden_rijnsaterwoude@ 
rkgroenehart.nl.

Aswoensdag
Wij vragen u om of in het weekeinde 
3/4 februari of 10/11 februari de oude 
palmtakjes in de kerk achter in de 
mand te deponeren, zodat deze kun-
nen worden verbrand ter verkrijging 
van de as, die dan gebruikt kan wor-
den om op woensdag 14 februari het 
askruisje op te leggen.

Uit “De Vrolijke Kerk”

Overtocht 
Een man leest bij het meer van Galilea 
een bordje met de tekst: Overtocht per 
boot vijftig euro. Daarop zegt hij tegen 
zijn vrouw: ‘Dat is toch veel te duur? 
Geen wonder dat Jezus hier te voet is 
gegaan’. 

Lief en leed

Overleden
19 december Conny de Rijk    54 jaar
8 januari Tom Kraan    87 jaar
11 januari Arnold Berends   63 jaar
12 januari Henrianda Zemel-Goddijn  56 jaar

Huwelijksjubileum
21 februari de heer J. Streng en mevrouw C. Streng-de Koning  50 jaar

Kippen 
Twee kippen in de tuin van de pastoor. 
Zegt de een tegen de ander: ‘Hoe is het 
met jouw kinderen gegaan?’ 
Zegt de ander: ‘Nou, goed. De een 
is advocaat geworden en de ander 
uitsmijter.‘ 

“Met toestemming van de 
rechthebbenden ontleend aan: 
J Olsthoom, De vrolijke kerk. 
90 Goede Herdermoppen uit de 
verzameling van een oud-pastoor. 
Leiderdorp/Zoeterwoude 2016.” 

Uit “Even nadenken”

• Mijn rijkdom zijn mijn ervaringen.
• De waarheid is de beste verdediging.
• Een echte Hollandse winter maakt het 

water hard en haalt de schaatsen uit 
het vet.

JB

Peppelhofviering 
Op vrijdag 23 februari is er om 9.30 uur 
een eucharistieviering in de Peppelhof. 
De voorganger is pastor B. Bosma.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 235 77 758.
TIP: Noteer dit nummer in uw 
telefoonklapper!

Foto: Lynn Kuilboer
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Dinsdagmorgen
13 februari 9.30 uur Eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma. 
Na de viering is er koffie op de pastorie.
27 februari 9.30 uur Viering van woord 
en communie in Oud Ade. Voorganger 
is diaken A. van Aarle.

Communieronde 
Er is thuiscommunie op dinsdag 6 en 
20 februari.

Doopviering
Op zondag 4 februari om 13.00 uur 
wordt Philou Schepman in Oud Ade 
gedoopt.

Negen nieuwe acolieten 
geïnstalleerd
Zaterdagavond 2 december zijn negen 
misdienaars afkomstig uit verschillende 
parochiekernen in Rijpwetering door 
pastoor J.P.F. Glas met assistentie 
van pastor B. Bosma ‘gepromoveerd’ 
tot acoliet. Nadat zij al enkele jaren 
‘gewoon’ misdienaar waren, zijn ze nu 
een stapje hoger gestegen en acoliet 
geworden. Uit onze kern Rijpwetering/
Oud Ade zijn het Laura van Velsen en 
Niels Hogenboom. Verder ook Sabrina 
uit Langeraar, Thijn uit Zevenhoven, 
Lynn en Rein uit Roelofarendsveen en 
Nienke, Melle en Max uit Noorden.
Eerder al is het groepje een dag 
te gast geweest in het priester-
opleidingscentrum Vronesteyn, waar
ze werden ontvangen door rector 
W.P.L. Broeders. 
Iedereen vond het een prachtige 
viering. De kerk was goed bezet, en na 

afloop was er koffie, thee en limo met 
een plakje cake. We feliciteren de ne-
gen nieuwe acolieten met hun aanstel-
ling en hopen dat zij veel voldoening en 
plezier in hun nieuwe ambt - een heel 
belangrijk stukje vrijwilligerswerk - zul-
len hebben!

Joke Daleman

Kinderwoorddienst
Op zondag 7 januari zijn wij 
enthousiast begonnen met onze eerste 
Kinderwoorddienst in Rijpwetering. 
Ons voornemen is om tot de 
zomervakantie elke eerste zondag van 
de maand tijdens de zondagviering 
van 11.15 uur een Kinderwoorddienst 
te verzorgen voor kinderen die op de 
basisschool zitten. 

Onze eerste woorddienst viel op de 
mooie zondag van Driekoningen. Een 
feest dat altijd tot de verbeelding 
spreekt bij kinderen. In kleine processie 
gingen we vóór de eerste lezing 
met een brandende lantaarn en de 
kinderbijbel naar de pastorie. Daar 
hebben we eerst samen gezongen. 
Vervolgens hebben we samen het 
evangelie van de zondag gelezen in 
een verhaalvorm die aangepast is aan 
kinderen. 

Daarna hebben we samen gesproken 
over het verhaal uit het evangelie 
en zijn we een mooie kroon gaan 
maken. Tot slot hebben we samen 
gevraagd om zegen over alle mensen 
en gebeden dat de verhalen over Jezus 
door alle mensen gehoord mogen 
worden. Vóór het eucharistisch gebed 
waren we weer terug in de kerk. Daar 
hebben we eerst even verteld aan 
de mensen wat we gedaan hadden 
en konden we het vervolg van de 
eucharistieviering meevieren.

Oud Ade/Rijpwetering
Fransicus parochie  
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Nieuwe acolieten



Lief en leed

Overleden
27 november Maria Elisabeth Theresia Bos- van Rijn   78 jaar
31 december Maria Anna Alida Theresia Spring in  72 jaar
  ’t Veld- van der Hoorn

We zijn blij dat we met 5 kinderen 
zo’n fijne eerste Kinderwoorddienst 
mochten beleven en we hopen dat 
we de volgende keer met nog meer 
kinderen zullen zijn! 
De Kinderwoorddienst is in principe op 
de eerste zondag van de maand; alleen 
als er in dat weekend een gezinsviering 
gepland is, dan is er geen Kinderwoord-
dienst. De eerstvolgende keer zal dus 
zijn op zondag 4 maart (in het eerste 
weekend van februari is er immers 
gezinsviering op zaterdag 3 februari  
in Oud Ade).
Dus: ouders en grootouders van 
schoolgaande kinderen: aarzel niet, 
neem op zondag 4 maart je kind 
of kleinkind mee naar de kerk. We 
verwelkomen hem of haar graag in 
onze nieuwe kindergroep! 
De eucharistieviering duurt zo niet 
te lang voor het kind en zo kan hij 
of zij op een aangepaste manier de 
zondagviering meebeleven.
Graag tot dan!

Katrin van Polanen en Pauline Chauvet

Een mooi begin – Kliederkerk 
10 februari
Rijpwetering/Oud Ade start samen 
met de kern Hoogmade een nieuw 
project. Daarin is er voor iedereen de 
mogelijkheid om in een ongedwongen 
sfeer een verhaal uit de Bijbel te 
ontdekken, met elkaar te vieren én 
te eten.

Tot aan de zomer zal er drie keer een 
‘Kliederkerk’ zijn, steeds in een andere 
kern. Als dat goed gaat, zetten we het 
project na de zomer voort.

De eerste keer is op 10 februari in het 
Dorpshuis in Oud Ade. We gaan zingen 
en spelen rond het scheppingsverhaal. 
Kleine én grote mensen zijn van harte 
welkom! Aanmelden is niet nodig. De 
inloop is vanaf 13.45 uur, we starten 
om 14.00 uur en het programma wordt 
afgerond om ca. 15.30 uur. Ouders, 
dit is een leuke gelegenheid om uw 
kinderen verder vertrouwd te laten 
worden met de Bijbel en geloof.

Kinderwoorddienst in de pastorie

God van vrede,
help mij zoeken naar de geestelijke
waarden in mijzelf, in anderen,
in de wereld rondom mij.
Het moet uitkomen tot een verdie-
ping van mijn relatie met U.
Help mij de oppervlakte die mijn
bovenlaag is, open te breken om te
weten wat mijn drijfveer is van 
mijn handelen.
Ik leg dan de eigenlijke betekenis
van mijn diepste diepte open.
Ik ontdek wat mijn verlangens zijn
en mijn gevoelens.
Help mij te luisteren en te handelen
naar Uw Woord, zodat ik in de
praktijk van het dagelijks leven,
de weg vind naar een betere wereld 
die bij mij beginnen moet.
Vader, Zoon en heilige Geest
geef mij en de wereld Uw Vrede,
Amen.
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The Gospel Mass van Jacob de 
Haan op 10 februari
In 2018 bestaat muziekvereniging 
Liefde voor Harmonie 130 jaar. Een 
jaar dat bol zal staan met bijzondere 
activiteiten. Zaterdag 10 februari 
vindt de eerste plaats: samen met het 
(uitgebreide) Emanuelkoor o.l.v. Manon 
ter Steegen zal Liefde voor Harmonie 
o.l.v. Jurgen van Groningen Schinkel 
The Gospel Mass zingen en spelen
.
Net als bij het 125-jarig bestaan is ook 
nu weer gekozen voor een compositie 
van Jacob de Haan. The Gospel Mass is 
gebaseerd op de gospelmuziek zoals 
die zich sinds haar ontstaan in Amerika 
overal in de wereld heeft verspreid 
en ontwikkeld. Het werk is na Missa 
Brevis en Missa Katharina de derde 
mis van componist Jacob de Haan. De 
onderdelen zoals we die kennen van 
een mis, zijn hier gecomponeerd in 
diverse popstijlen die hun oorsprong 
vinden in de gospelmuziek.

Iedereen is van harte welkom bij deze 
muzikale eucharistieviering op 10 
februari om 19.00 uur in de Petruskerk 
in Roelofarendsveen. Pastoor Glas zal 
voorgaan in deze viering.

Een mooie dag… 26 november 
2017 in de Petruskerk
Er waren 4 jubilarissen van het 
Emanuelkoor. Ineke van Klink, Elly 
Bakker en Wim Homburg hebben 
25 jaar hun zangkunst laten horen 
en werden onderscheiden met de 
zilveren Gregorius medaille. Alie 
Kortekaas zingt al 50 jaar en kreeg 
een mooie speld uitgereikt. Pastor 
Bosma was de voorganger tijdens de 
feestelijke eucharistieviering en heeft 
de onderscheidingen opgespeld en er 
werden bloemen overhandigd. Na de 
viering klonk het mooie hoera lied en 
werd het feestje voortgezet in de familie 
ruimte. Daar werden de jubilarissen 
toegesproken door de voorzitter Ria 
v.d. Arend en werden door John de 
Jeu de mooi ingelijste oorkondes 
behorend bij de onderscheidingen 
uitgereikt. Hierna werd er geproost 
op de feestelingen! Het Emanuelkoor 
is een enthousiaste groep zangers en 
zangeressen. Er is nog wel behoefte aan 
heren. Op dinsdagavond repeteren we 
in de Petruskerk van 19.30 uur tot 21.30 
uur met tussendoor een korte koffie 
pauze. WEES WELKOM!!

Het Emanuelkoor

Van de pastoraatsgroep
Het jaar 2017 hebben we achter ons 
gelaten en terugkijkend was het weer 
een mooi jaar met volop activiteiten 
binnen de kerk. Bijvoorbeeld het 
Ankerproject dat is begonnen. Dat 
heeft inmiddels een vervolg gekregen. 
In oktober is dit project weer gestart 
en maken de communicantjes zich op 
voor het communiefeest in mei. 
We kunnen terugkijken op de vele 
mooie vieringen door het jaar, muzikaal 
opgeluisterd door de prachtige zang 
en muziek van onze koren. Rond de 
kersttijd hadden de koren het erg druk 
vanwege de concerten die zij geven, en 
in de vele vieringen met Kerst. 
Ook de TV mis werd 7 keer uitgezonden 
vanuit de Petruskerk en dat gaat ook 
dit jaar weer gebeuren. De eerste TV 
mis van 2018 wordt uitgezonden op 
Palmzondag 25 maart om 10.30 uur. 
Rond alle activiteiten zijn er enorm 
veel vrijwilligers bezig om alles 
tot in de puntjes te verzorgen. De 
vrijwilligers werden bedankt voor alle 
werkzaamheden die zij het hele jaar 
uitvoeren tijdens de viering van zondag 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Jubilarissen Emanuelkoor
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7 januari, waarin Pastoor Vijftigschild 
voorging.

Inleveren oude palmtakjes
Vanaf begin februari kunt u de oude 
palmtakjes inleveren, hiervoor staat er 
een mand in de hal van de Petruskerk.

Namens de pastoraatsgroep, 
Agnes van Berkel

Openstelling dagkapel
U bent iedere dag van 10.00 uur tot 
17.00 uur welkom in de kapel van de 
Petruskerk. Er is ruimte en tijd voor 
stilte en gebed en u kunt er een kaarsje 
aansteken.

Peutervieringen
De data voor de komende peuter-
vieringen zijn 11 maart, 22 april en 3 
juni. Dit zijn voorlopige data. Als er iets 
veranderd, melden we dat uiteraard

Kinderzegen: zondag 
4 februari 11.15 uur
Tijdens de familieviering op zondag 
4 februari vieren we de kinderzegen. 
We danken God om alle kinderen die 
afgelopen jaar zijn opgenomen in de 
gemeenschap. De dopelingen van 
afgelopen jaar zijn uitgenodigd in de 
Petruskerk, waar de kinderen tijdens 

de reguliere viering de zegen nogmaals 
krijgen toegediend. Ook zullen de 
ouders het doopschelpje waarmee hun 
kind is gedoopt mee naar huis krijgen. 
De viering wordt opgeluisterd door ons 
kinderkoor “Little Stars”. 

Namens de doopwerkgroep, 
Dennis van der Meer

Actie Kerkbalans 
Als het goed is, heeft u het formulier 
voor de actie kerkbalans ontvangen.  
Op een los blad dat is bijgevoegd bij 
deze Samenstromen, vindt u cijfers 
over de jaren 
2015 en 2016 
en een toe-
lichting van 
de penning-
meester.

Voedselmand voor de  
Voedselbank
Sinds een aantal maanden staat deze 
mand in de hal van de kerk en geluk-
kig heeft u hem ontdekt en stopt u er 
regelmatig wat in. Alle houdbare pro-
ducten (uitgezonderd alcohol!!) zijn en 
blijven van harte welkom. Wij zijn blij 
met elke bijdrage uit uw voorraadkast. 
Voor onze minder bedeelde naaste is 
het een weldaad (en vaak bittere nood-

zaak) om een voedselpakket te ontvan-
gen! Blijft u meedoen?!?

Doordeweekse vieringen
Er zijn geen vieringen in de Petruskerk 
op 13 en 15 februari om 9.00 uur.
Extra vieringen op vrijdag 2 februari  
om 19.00 uur: Maria Lichtmis en
Woensdag 14 februari om 19.00 uur: 
Aswoensdag
Iedere vrijdag in de Gogherweide om 
9.30 uur

Vieringen in Zorgcentrum 
Jacobus
Met ingang van dit jaar is de 
oecumenische dienst op de eerste 
woensdag van de maand vervallen. 
U was gewend dat er die week op 
zaterdag geen viering was. Dat is 
nu iets anders geworden. Om het 
overzichtelijk te houden vervalt altijd 
de viering op de 1e zaterdag van de 
maand.

Huispaaskaarsen
Ook dit jaar kunt u weer een 
huispaaskaars bestellen. Het 
inschrijfformulier ligt in de hal van de 
kerk. Betalen kan bij het secretariaat. 

  
Lief en leed

Gedoopt in de afgelopen periode
  Roef van der Geest

Geboren
29 november  Bram Gerrit Adriaan Strijk 
  zoon van Roel en Danielle Strijk-Vernooij
7 januari        Alexander (Xander) Cornelis Maria Arts  
  zoon van Stephan Arts en Suzanne Arts-van Berkel

Overleden
17 november  Engelina Maria van Emmerik-Otto    90 jaar
17 november  Martinus Adrianus Hogenboom    84 jaar
21 november     Theodorus Cornelis Maria van der Zwet           77 jaar
30 november  Antonius Josephus Akerboom    89 jaar
6 december  Cornelis van der Meer     82 jaar
17 december  Agnes Maria Koek-Verhaar     83 jaar
23 december  Jopie Hogenboom-de Jong     84 jaar
9 januari  Elizabeth Petronella Lucia Otten-Voorhout   87 jaar

De nabije God 

Soms
bij een verrassende ontmoeting
een vriendelijk woord
een lief gebaar
breekt plots de hemel
even open
en
weet ik
dat
God
een God van Licht en Liefde is

Oeke Kruythof

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
Twijfel, we hebben er allemaal wel 
eens mee te maken! Ik denk dat 
niemand van ons het leuk vindt om te 
twijfelen. Het geeft je een gevoel van 
onzekerheid en dat is niet prettig. 

Wat is twijfel?
De twijfel waar ik het over heb, is iets 
anders dan onverschillig zijn; dat je  
alles wat met geloven te maken heeft 
in twijfel trekt omdat je geen zin hebt 
je erin te verdiepen. Ook heb ik het 
niet over ongeloof: dat je er bewust 
voor kiest om niet in God te geloven. Ik 
heb het over twijfel die te maken heeft 
met vragen en onzekerheden die je 
hebt rondom je geloof.
 
Soorten twijfel
Is het wel waar wat ik geloof? Zoals 
bijvoorbeeld Thomas (Joh. 20). Hij is er 
niet bij als de andere leerlingen Jezus 
na zijn dood weer ontmoeten. Daarom 
twijfelt hij eraan of Jezus wel écht is 
opgestaan. Je kan twijfelen aan degene 
in wie je gelooft. Je vindt het moeilijk 
om God als persoon te vertrouwen en 
zeker te weten dat Hij goed is en van 
je houdt. 
 
Omgaan met twijfel
In de Bijbel lees je over Thomas die 
twijfelt. Uiteindelijk overtuigt God hem. 
Twijfel mag er dus zijn maar dat je er 
wel aan moet blijven werken. Ook kun 
je proberen je te richten op wat je weet 
over God: dat Hij van je houdt en dat 
wij Zijn kinderen zijn, of je dit nu voelt 
of niet. Twijfel vraagt je na te denken 
over je geloof en bezig te zijn met je re-
latie met God. Wanneer je zo met twij-
fel omgaat, kan het je dichter bij God 
brengen. Net als Thomas, die ondanks 
zijn eerdere twijfels, uiteindelijk tegen 
Jezus zegt: ‘Mijn Heer en mijn God!’

Pastor Bouke Bosma

Jezus was een visser maar geen gewone visser. Hij was een visser van mensen.  
Jezus wilde zo veel mogelijk mensen om zich heen verzamelen. Hij probeerde de 
mensen te laten zien dat je Hem kon volgen. 

Hij sloot ze niet op en Hij ging ze ook niet opeten, zoals wij met een lekker visje 
doen. Jezus overtuigde mensen van zijn Blijde Boodschap en liet ze de weg zien die 
God voor ons bedoeld heeft.

Gebed om Jezus’ leerling te zijn

Goede God, 
Jezus had vrienden nodig 
die Hem hielpen met het rondvertellen van zijn boodschap.
Die vrienden heeft Hij gevonden.
De vissers langs het meer 
gingen graag met Hem mee. 
De boodschap van Jezus moet nog steeds rondverteld worden. 
Iedereen mag weten dat God een Nieuwe Wereld wil.
Een wereld waarin iedereen genoeg heeft.
Wij bidden, 
help ons Jezus zo goed te begrijpen,
dat wij ook zijn leerlingen zijn, 
en willen vertellen over de liefde van God. 
Amen. (bron: Geloven thuis)

Doolhof
Vind de weg door de vis. Om zo net als de leerlingen bij Jezus uit te komen. 
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Loopt u ook mee met de 
Pelgrimstocht?
De landelijke Vastenactie organiseert dit jaar voor de achtste 
keer een driedaagse Pelgrimstocht, die de deelnemers ont-
moeting, bezinning en gesprekken over missie, ontwikkeling 
en vrede biedt. 

Onder het motto ‘Tot in het Groene Hart geraakt’ vindt dit 
jaar de landelijke Pelgrimstocht plaats in ons Groene Hart. 
Aan de organisatie hiervan werkt de MOV-werkgroep van 
de Clara-parochie ook mee. Donderdag 22 maart wordt ge-
lopen van Bodegraven naar Noorden, vrijdag 23 maart van 
Noorden naar Woerden en zaterdag 24 maart van Woerden 
naar Bodegraven. De afstanden liggen tussen de 21 en 25 
kilometer. Een pendelbus is beschikbaar, mocht de afstand 
te groot blijken. Nu deze keer de Pelgrimstocht zó dichtbij 
plaats vindt, rekenen we héél graag op vele pelgrims uit onze 
eigen federatie. 

Door hieraan mee te doen, draagt u bij aan een betere toe-
komst voor de armen en de aarde (Laudato Si’). Houdt u van 
wandelen, grijp deze mogelijkheid.

Alle info en aanmelden via www.vastenactie.nl/
evenementen/pelgrimstocht2018 of bij Agatha Keijzer, 
(0172) 60 47 64. 

Federatieve MOV-werkgroep

  Project 2018

Dit project wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig 
Hart van Jezus en Maria in Zambia. Sinds 1962 zijn zij actief 
in de Mbala-regio op verzoek van de toenmalige overheid 
en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit 

OMZIEN naar de ander   
Clara & Franciscus Verdieping  

hun missie hebben zij zich jarenlang ingezet op het gebied 
van onderwijs en ziekenzorg. Het ziekenhuis dat zij opgezet 
hebben, is inmiddels overgenomen door de overheid. Sinds 
de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia zich 
hierop toegelegd. In 1991 zijn ze het Households In Distress 
(HID)-programma gestart. Het doel is de impact van HIV/aids 
te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg 
en door mensen te helpen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien. Deze zuster-orde is de enige grote religi-
euze hulporganisatie in de regio die op het gebied van HIV 
en aids werkt.

Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve man-
nen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande 
(pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 
€ 0,- en € 6,- per week – en die gemiddeld met zo’n zes tot 
acht personen samen leven.
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze 
mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te 
trainen op ondernemerschap. Ze krijgen een startkapitaal of 
een starterspakket om een langbouwbedrijfje op te zetten.
Alle MOV-groepen van de Franciscus en Clara federatie 
zullen binnen alle kernen activiteiten organiseren voor dit 
mooie Vastenactie-project. Wij hopen dat u weer enthousiast 
dit project zal steunen.

Federatieve MOV-werkgroepen

Van Nieuwkoop naar Nieuwkuijk 
naar een Nieuw Leven
Tijdens onze jaarlijkse Adventsmaaltijd op 1 december kre-
gen we een aanbod van een niet meer gebruikte naaima-
chine. Wij bedachten dat zo’n mooi gebaar wel het begin kon 
zijn van een bliksemactie. Resultaat: 9 ingezamelde naaima-
chines die 31 december overgedragen werden aan Gered 
Gereedschap in Nieuwkuijk. Dit is een stichting waar o.a. 
naaimachines worden gerepareerd, afgesteld, ingepakt en 
verspreid over aanvragen vanuit de derde wereld. Wij bedan-
ken de aanbieders van 
de machines en wen-
sen dat deze machines, 
eenmaal aangekomen 
op hun nieuwe plek, 
zullen bijdragen aan 
een beter leven voor 
diegenen die ze gaan 
gebruiken.        

MOV-werkgroep 
Claraparochie
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Dank u voor al uw goede wensen!

Kerstmis met alle feestelijkheden en drukte eromheen ligt al 
even achter ons. De spullen zijn weer opgeruimd. Velen van 
ons zijn al druk bezig met alles wat er in de komende maan-
den staat te gebeuren. 

Toch is het goed soms even stil te staan bij alles wat er ge-
beurd is, om dan met dankbaarheid terug te kijken. Ook dit 
jaar waren het weer bijzondere dagen! Samen hebben we 
opnieuw mogen vieren dat God in dat kind van Bethlehem 
naar ons toe is gekomen. Dat Hij ons hoop geeft, juist als het 
even moeilijk is… 

Ja, het was een drukke maar ook mooie tijd. Er was veel om 
dankbaar voor te zijn. Niet in de minste plaats voor ons, als 
leden van het pastoraal team, vanwege de vele kerst- en 
nieuwjaarswensen die we van u mochten ontvangen. We 
waarderen de wensen zelf, we zien ze ook als een blijk van 
steun in die drukke tijd. 

Vanwege het grote aantal gaat het ons helaas niet lukken 
om een ieder persoonlijk te bedanken. Vanaf deze plek wil ik 
dat daarom in één keer doen, namens het hele team: onze 
hartelijke dank!

Pastoor Jack Glas

Stille Omgang, bidden en 
boete doen in de vastentijd
 
In het hart van de ‘mirakelstad’ Amsterdam zal op zaterdag 
17 maart voor de 136ste maal de Stille Omgang plaatsvin-
den, om het eucharistisch wonder te herdenken dat daar 
op 15 maart 1345 plaatsvond. Uniek aan de Omgang is de 
stilte, opvallend in de meest roerige buurt in Amsterdam, 
het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de 
duizenden christenen die in de vastentijd bidden en boete 
willen doen voor de tekortkomingen van de mensheid maar 
ook voor de vrijheid van Godsdienst. Het thema dit jaar is: 
“Eucharistie=Liefde”.

Vanuit de parochies Langeraar, Aarlanderveen, Leimuiden, 
Rijnsaterwoude en Roelofarendsveen gaan wij ook dit jaar de 
Stille Omgang lopen. Pastoor Glas, pastor Bosma en diaken 
Van Aarle gaan met de pelgrims mee. Voor het vertrek van 
de bus naar Amsterdam is er om 22.15 uur een kort Lof in 
de kerk van de H. Adrianus te Langeraar. Om 12.00 uur is de 
eucharistieviering in de kerk van het Begijnhof waarna de 
Stille Omgang plaatsvindt.

Algemeen
Clara & Franciscus Algemeen

Na terugkeer is er voor de pelgrims uit Langeraar/Aarlan-
derveen koffie met een broodje in het Koetshuis, naast de 
Langeraarse Kerk. Voor de pelgrims uit Leimuiden/Rijnsa-
terwoude/Roelofarendsveen is dat in Restaurant Keijzer in 
Leimuiden. 

Kaarten à € 15,00 zijn tot 13 maart te verkrijgen: Langeraar, 
Ria van der Vlugt, telefoon: (0172) 60 21 30 of (0172) 60 39 
07; Aarlanderveen, Leo van Veen, telefoon: (0172) 60 41 06; 
Leimuiden Rijnsaterwoude Roelofarendsveen, Piet Cozijn, 
telefoon: (0172) 50 97 26. 

We hebben het er niet graag over…

Het levenseinde, een lastig onderwerp maar het levenseinde 
is onlosmakelijk verbonden met het leven. In de H. Adrianus-
kerk te Langeraar organiseren wij op 5 maart een informatie-
avond over alle vragen die u heeft over een uitvaart. Tijdens 
deze avond zullen Joke van Diemen, consulent en Jos Zeelen, 
uitvaartleider, samen werkzaam bij Könst & Dunweg uitvaart-
zorg u vrijblijvend uitleg geven over de mogelijkheden en 
kosten rondom een uitvaart. Desgewenst kunnen wij daarna 
helpen bij het opstellen van een wilsbeschikking. Dat is hele-
maal vrijblijvend en kosteloos. Van tevoren wensen vastleg-
gen geeft voor de persoon in kwestie en nabestaanden rust 
en zekerheid dat alles goed is geregeld en geeft mensen een 
duidelijk beeld van de kosten die een uitvaart met zich mee-
brengt. Het is fijn als u zich voor deze avond wilt aanmelden 
bij het parochiesecretariaat. Dat kan bij Ria van der Vlugt,  
tel. (0172) 60 21 30 of per mail Langeraar@rkgoenehart.nl. 
De avond zal plaatsvinden in de pastorie om 20.00 uur aan 
de Langeraarseweg 90 in Langeraar.

Jos Zeelen, uitvaartleider Könst & Dunweg uitvaartzorg
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Volmaakte harmonie

En tijdloos bovenal

Sluit je ogen dan en zie

Dat ik weer bij je ben

Jouw naam blijft in ons hart.

Jouw naam leeft in ons voort.

Van leven en sterven kent God het geheim

En hij bewaart ons voorgoed.
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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

vrijdag 
2 februari
Maria Lichtmis

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

zaterdag 
3 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma

zondag 
4 februari

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• Kinderzegen/Kinderkerk 
• B. Bosma 

9.15 uur + 11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Spirit 
• H. Vormsel (om 11.15 uur crèche) 
• 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

zaterdag 
10 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantabo 
• Lourdesviering 
• A. van Aarle

zondag 
11 februari

10.00 uur 
• Peuterviering

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Kinderwoorddienst/Crèche & om  
   13.00 uur kinderzegen 
• Gebedsleider 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• M. Jagerman

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• A. van Aarle

woensdag 
14 februari 
Aswoensdag

9.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Cantorij 
• A. van Aarle

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Gemengd Koor 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Horizon 
• B. Bosma

9.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Revival 
• H. van de Reep

zaterdag 
17 februari 
1ste 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• B. Bosma

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• J. Glas 

zondag 
18 februari
1ste 40 Dagen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas 

10.30 uur 
• Peuter- en Kleuterviering 
• Na de viering activiteiten rond  
   het thema Samen Delen

zaterdag
24 februari 
2de 40 Dagen

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

zondag 
25 februari 
2de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Spirit 
• Kinderwoorddienst 
• Parochiaan 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Waïmbaji 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
3 maart 
3de 40 Dagen

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas 

zondag 
4 maart 
3de  40 Dagen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas

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

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 H. CLARA PAROCHIE

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

KERKRADIO 
Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl of via de 
lokale radiouitzendingen
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Zevenhoven
Noordeinde 26/28

vrijdag 
2 februari
Maria Lichtmis

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

zaterdag 
3 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma

zondag 
4 februari

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• Kinderzegen/Kinderkerk 
• B. Bosma 

9.15 uur + 11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Spirit 
• H. Vormsel (om 11.15 uur crèche) 
• 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

zaterdag 
10 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantabo 
• Lourdesviering 
• A. van Aarle

zondag 
11 februari

10.00 uur 
• Peuterviering

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Kinderwoorddienst/Crèche & om  
   13.00 uur kinderzegen 
• Gebedsleider 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• M. Jagerman

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• A. van Aarle

woensdag 
14 februari 
Aswoensdag

9.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Cantorij 
• A. van Aarle

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Gemengd Koor 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Horizon 
• B. Bosma

9.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Revival 
• H. van de Reep

zaterdag 
17 februari 
1ste 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• B. Bosma

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• J. Glas 

zondag 
18 februari
1ste 40 Dagen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas 

10.30 uur 
• Peuter- en Kleuterviering 
• Na de viering activiteiten rond  
   het thema Samen Delen

zaterdag
24 februari 
2de 40 Dagen

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

zondag 
25 februari 
2de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Spirit 
• Kinderwoorddienst 
• Parochiaan 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Waïmbaji 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
3 maart 
3de 40 Dagen

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas 

zondag 
4 maart 
3de  40 Dagen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas

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

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

FEBRUARI 2018
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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

vrijdag 
2 februari
Maria Lichtmis

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• 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 
• Gemengd Koor RW 
• A. Vijftigschild  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• A. Vijftigschild  

zaterdag 
10 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Projectkoor & Liefde voor Harmonie 
• Gospel Mass 
• J. Glas  

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

zondag 
11 februari

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

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantor 
• Gebedsleider  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• J. Glas  

woensdag 
14 februari 
Aswoensdag

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• St. Caeciliakoor 
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• A. Vijftigschild  

9.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Nostalgie 
• J. Glas  

zaterdag 
17 februari 
1ste 40 Dagen

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

zondag 
18 februari
1ste 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• B. Bosma  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• B. Bosma  

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Gemengd Koor RW 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep  

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

zaterdag
24 februari 
2de 40 Dagen

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• J. Glas  

zondag 
25 februari 
2de 40 Dagen

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cadans 
• Parochiaan  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• M. Jagerman  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma  

zaterdag 
3 maart 
3de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• A. Vijftigschild  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma  

zondag 
4 maart 
3de  40 Dagen

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

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd koor RW 
• Kinderwoorddienst 
• A. Vijftigschild  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• 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 een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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. 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

vrijdag 
2 februari
Maria Lichtmis

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• 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 
• Gemengd Koor RW 
• A. Vijftigschild  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• A. Vijftigschild  

zaterdag 
10 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Projectkoor & Liefde voor Harmonie 
• Gospel Mass 
• J. Glas  

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

zondag 
11 februari

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

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantor 
• Gebedsleider  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• J. Glas  

woensdag 
14 februari 
Aswoensdag

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• St. Caeciliakoor 
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• A. Vijftigschild  

9.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Nostalgie 
• J. Glas  

zaterdag 
17 februari 
1ste 40 Dagen

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

zondag 
18 februari
1ste 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• B. Bosma  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• B. Bosma  

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Gemengd Koor RW 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep  

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

zaterdag
24 februari 
2de 40 Dagen

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• J. Glas  

zondag 
25 februari 
2de 40 Dagen

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cadans 
• Parochiaan  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• M. Jagerman  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma  

zaterdag 
3 maart 
3de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• A. Vijftigschild  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma  

zondag 
4 maart 
3de  40 Dagen

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

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd koor RW 
• Kinderwoorddienst 
• A. Vijftigschild  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• 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 een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE FEBRUARI 2018

4 februari  
5e zondag door het jaar 
eerste lezing : 
Job 7,1 4.6 7 
tweede lezing : 
1Kor.9,16 19.22 23
evangelie: Mc.1,29 39
 
11 februari  
6e zondag door het jaar 
eerste lezing: 
Lev.13,1 2.45 46 
tweede lezing: 
1Kor.10,31 11,1 
evangelie: Mc.1,40 45

18 februari  
1e  zondag 
veertigdagentijd
eerste lezing: 
Gen.9,8-15
tweede lezing: 
1 Petr.3,18-22
evangelie: Mc.1,12-15

25 februari  
2e zondag 
veertigdagentijd
eerste lezing: 
Gen.22,1 2.9a.10 13.15 18
tweede lezing: 
Rom.8,31b 34 
evangelie: Mc.9,2 10

4 maart 
3e zondag  
veertigdagentijd
eerste lezing: 
Ex.20,1 17 of:1 3.7 8.12 17 
tweede lezing: 
1 Kor.1,22 25 
evangelie: 
Joh.2,13 25

Wat wij lezen op de 
zondagen in februari
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Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor 
mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met 
vakantie kunnen. Hiervoor zoeken wij ent housiaste vrij-
willigers. Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke 
vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/vakantie 
vind je meer infor matie en kun je je aanmelden.

Vrijwilligers gezocht!

Adverteren in Samenstromen 

Vallen de lezers van Samenstromen onder uw doelgroep of wilt 
u met uw advertentie bijdragen in de productiekosten van Sa-
menstromen? Dan is dit een ideaal medium om te adverteren! 
Tien keer per jaar komt het magazine uit in een oplage van ruim 
10.000 ex. De organisatie rondom Samenstromen heeft er voor 
gekozen om max. 2 pagina’s te vullen met advertenties.

Wilt u adverteren?
Dan kunt u contact opnemen met Hans van Smoorenburg.
Wij verzorgen de acquisitie voor Samenstromen. 
Telefoon (0172) 40 85 58 of via hans@ghs-bv.nl.
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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 
rr HH Clara en Franciscus parochiefederatie

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, 
Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel en 
Marieke van Gelderen. 

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. 2 (maart 2018) kunt u uiterlijk op 
12 februari aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 2 maart.

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
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JONGERENDe Wereld Jongerendagen 
Panama 2019
De Wereld jongerendagen (WJD) is het grootste  
jongerenevenement ter wereld. 

Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen 
samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent 
dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren 
kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je 
grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het 
belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten. 

Paus Franciscus nodigt jongeren uit
Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld, een rolmo-
del voor jongeren en hij nodigt de jongeren uit om zich 
het verleden te herinneren, moed te hebben voor het 
heden en hoop voor de toekomst. De Paus koos voor de 
Wereldjongerendagen het thema: ‘Zie de dienstmaagd 
des Heren; mij geschiede naar uw woord’. Gerrie Conen, 
projectleider van Jong Katholiek zegt hierover: ‘Die hoop, 
die moed, dat voorbeeld willen wij ontdekken onder het 
motto: “Discover your identity”.’

AGENDA   

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

Discover
‘De wereld ontdekken, Panama ontdekken… Maar ook 
ontdekken wie jezelf bent, waar je staat in de wereld en 
wat jouw bijdrage kan zijn aan een betere wereld. 
Wie ben jij in de organisatie waar je werkt, in de onder-
wijsinstelling waar je studeert? Wat betekent het katholiek 
te zijn en hoe belangrijk is een katholieke identiteit in 
deze snelle wereld? 

Panama
Paus Franciscus heeft het Centraal-Amerikaanse land 
Panama gekozen voor de Wereldjongerendagen 2019. 
Een tropisch land, vooral bekend van het Panamakanaal 
dat de doorsteek mogelijk maakt tussen de Atlantische 
Oceaan en de Grote Oceaan. Een land, bijna twee keer zo 
groot als Nederland maar met slechts 3,5 miljoen inwo-
ners. Ruim tachtig procent van de inwoners is katholiek. 
Een land met een prettig klimaat en de Wereldjongeren-
dagen worden georganiseerd in de Panamese zomer, de 
droge periode in januari. Panama staat verder bekend om 
de prachtige natuur en gastvrije inwoners die er boven-
dien trots op zijn de WJD te mogen organiseren voor 
honderdduizenden jongeren.

2 februari:  Solid Friends in Noorden

9 februari:  Rock Solid in Aarlanderveen

16 februari:  Rock Solid in Noorden

23 februari:  Rock Solid in Aarlanderveen 

25 februari:  RKJ Clara in Aarlanderveen

Ga mee op weg naar Pasen
Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus wordt verteld 
in een rondgang langs 4 locaties op verschillende manieren; 
door drama en zang, kiezen en dichten en gesproken woord.

WANNEER 27 maart 2018.

WAAR De rondgang start in de Dorpskerk, Dorpsstraat 12, Zevenhoven.

HOE Per fiets. Kunt u niet fietsen, dan regelen wij vervoer voor u.

TIJD Er zijn 4 groepen. De starttijden zijn: 18:45, 19:00, 19:15 en 19:30

DUUR De rondgang duurt 2 uur. Na afloop is er koffie, thee of limonade.

TOEGANG Gratis. Graag van tevoren opgeven.

Zevenhoven & Nieuwveen

Opgeven kan bij:
Heine Sikkel
annekeheine@ziggo.nl
0172-538802

Jaap Aartman
j.aartman@planet.nl
0172-538656

Dita Bos
bosdita@gmail.com
0172-534513

Of op het inschrijfformulier 
achter in één van de kerken.

Vermeld bij de aanmelding:
naam
telefoon nummer
email adres
welke start tijd
vervoer met een auto gewenst

1

1

2

3

4

2 3

Ik zal Lijden

Ik ken Hem niet

Voor wie kies je?

Dood! Wat nu?

Dorpskerk Zevenhoven

Sint-Nicolaaskerk Nieuwveen

Ontmoetingskerk Nieuwveen

Johannes geboortekerk Zevenhoven
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