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We zitten middenin de Veertig Dagentijd, op weg naar Pasen, het feest van de 
Verrijzenis. Het is ook de tijd van de Vastenactie met heel veel activiteiten in 
onze kernen en onze scholen. U leest er veel over in dit nummer. 

De kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan doen, bereiden zich 
voorin het Ankerproject. En wij, de redactie, maken het tweede nummer van de 
in een nieuw jasje gestoken Samenstromen. We hopen dat u het mooi vindt.

Wij wensen u veel leesplezier, een goede voorbereiding op Pasen en  
natuurlijk een Zalig Pasen.

De centrale redactie van deze maand: Sonja van Smoorenburg en Bep Verdel
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Vroeger had ik veel telefonisch contact 
met een medewerkster van de afdeling 
personeelszaken. Ik noem haar voor 
het gemak even mevrouw Jansen.
Alle administratieve zaken. m.b.t. het 
personeel werden door haar deskundig 
en vlot afgehandeld, zodat de mensen 
op tijd hun juiste salaris kregen. Een 
geweldig mens.

Er waren perioden dat ik haar soms 
méér dan eens per week aan de tele-
foon had. Altijd vriendelijk, hulpvaar-
dig en deskundig op haar vakgebied. 
Langzaamaan vorm je je een beeld van 
zo iemand. Dat kent u vast wel. Bij die 
stem die je inmiddels heel goed kent 
heb je een beeld. Raar natuurlijk want 
als je je een blonde oudere gezette 
vrouw voorstelt, kan het net zo goed 
een slanke jonge brunette zijn. Hoe dat 
beeld zich vormt is niet duidelijk. Het 
menselijk brein is niet altijd te door-
gronden.

Er was een keer een feestje op het 
kantoor, waar ik als klant werd uitge-
nodigd. Ik ging er naar toe en kwam 
in een volle zaal binnen. Gaf een hand 
aan de eerste die bij de deur stond en 
stelde mij voor met mijn naam zoals 
gebruikelijk is. Een mevrouw die naast 
hem stond reageerde met een voor 
mij heel bekende stem: “O, bent u nou 
meneer Aupers”. En ik zei natuurlijk: 
“maar dan bent u mevrouw Jansen”. 
De meneer die ik bij binnenkomen een 

hand had gegeven zei toen meteen: 
“Wat is ze mooi hè?”

Nou wil het geval dat die mevrouw zo 
lelijk was als de nacht. Ik zal maar niet 
in detail treden. Over schoonheid valt 
niet te twisten en is heel persoonlijk. 
Wat de een mooi vindt, vindt de ander 
lelijk.

Ik wist dat ze aardig, hulpvaardig, en 
ook nog deskundig was, dus dat bleef, 
maar ik vond het wel een beetje jam-
mer dat mijn eigen beeld van haar uit-
eenspatte als een luchtballon.

We weten ook niet hoe God er uit ziet 
en willen Hem ons zo graag voorstel-
len, maar daarvoor is ons brein te klein. 
Eén ding is zeker. Als je Hem ziet zal het 
zeker niet tegenvallen!! 

Rob Aupers

INHOUD

Naast mij 
Toon Hermans

Heer,
ik weet niet waar U bent
waar U zich ophoudt in het al
maar toen alles heel erg moeilijk werd
wist ik het ineens wel:
U stond naast me
ik kon met U praten.
Dat heb ik toen gedaan.
Het luchtte me op.
Dank U, Heer,
ik weet nu dat ik bij U terecht kan.
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Ontspanning, loskomen van vaste 
patronen en ritmes, van taken en op-
drachten, is goed voor een mens. Dat 
is de kern van bijvoorbeeld het Carna-
valsfeest, een paar dagen jezelf niet zo 
serieus nemen en het leven met al zijn 
zorgen op de korrel nemen. Grote kans 
trouwens dat u geen carnavalsvierder 
bent! 

Loskomen, even afstand nemen, dat 
kun je gelukkig ook op andere manie-
ren. Door een pelgrimstocht of bede-
vaart bijvoorbeeld. Je maakt afspraken 
met je huisgenoten, pakt wat spullen 
bij elkaar in een tas en laat de dage-
lijkse dingen een poosje achter je. 
Sommigen gaan alleen en lopen of 
fietsen naar Santiago di Compostella. 
Anderen gaan met de parochie naar 
Rome of Lourdes. En wie niet goed  
van huis kan, loopt mee met de Stille 
Omgang in Amsterdam (17 maart).

Ruimte
Weg zijn uit je dagelijkse omgeving, 
verbreedt je blikveld. Dan komt er 
ruimte en aandacht voor andere din-
gen. Ruimte voor de natuur, voor God, 
voor anderen en voor jezelf. Net wat 
er zich aan dient. Want dat is het leuke 
van zo onderweg zijn… er hoeft dan 
niet zoveel meer. Je hoeft geen agenda 
of takenlijstje af te werken. Je kunt 
ingaan op wat er op dat moment is…!
Een pelgrimstocht of bedevaart be-
staat echt niet uit onafgebroken bid-
den. Het is een boeiende afwisseling 
van onderweg zijn, momenten van 
bezinning, gesprekken met anderen 
en genieten van de natuur. Al doende 
voel je ruimte ontstaan in jezelf, ruimte 
waardoor je op andere wijze tegenover 
de dingen van het leven komt te staan. 

Veel pelgrimstochten gaan naar 
plaatsen waar bijzondere dingen zijn 

gebeurd. In onze federatie worden 
tochten georganiseerd naar Lourdes 
en Kevelaer. Andere tochten hebben 
geen duidelijke bestemming, daar is 
de tocht, het onderweg zijn, het doel, 
zoals bij de jongerenreis ‘Stap mee op’. 
Of de wereldjongerendagen volgend 
jaar in Panama.

Onderweg naar Jeruzalem 
In het evangelie wordt verteld hoe Je-
zus zelf ook vaak onderweg is. Van het 
ene dorp naar een volgende stad, van 
de ene streek naar de andere. Hij port 
zijn leerlingen op: Kom, we blijven niet 
hier, we gaan verder. En overal zaait hij 
zaadjes en sporen van het koninkrijk 
van God in de harten van de mensen. 
Zijn tocht eindigt in Jeruzalem, maar 
voordat hij zover is heeft hij al zoveel 
mensen aangeraakt met zijn woord. 
Heeft Hij mensen aangespoord om 
Hem te volgen. Onderweg is het al ge-
beurd, het koninkrijk van God: lammen 
staan op, blinden zien en doven horen. 

En dan lijkt het allemaal te eindigen 
met zijn dood op het kruis. Maar de 
verhalen van het lege graf, zijn ver-
schijning aan Maria en de leerlingen, 
vertellen dat het verder gaat, dat Hij 
leeft aan Gods rechterhand.

Pelgrimstocht in het 
Groene Hart
Eigenlijk kun je de veertigdagentijd  
ook een pelgrimstocht noemen, van 
Aswoensdag naar Pasen. Een route 
waar Jezus met ons meeloopt. Hij 
spreekt ons aan met stevige woorden 
en roept ons op tot bekering, tot luis-
terbereidheid en zuiverheid, tot waar-
heid en liefde. Hij nodigt ons uit Hem 
te volgen. Niet slaafs, maar uit een 
verlangen om mee te werken en de 
bereidheid te leren en te groeien in de 
relatie met Hem.

In deze Veertigdagentijd kunt u ook 
daadwerkelijk op pad gaan. De Vasten-
actie organiseert eind maart drie 
inspirerende wandeldagen in ons 
Groene Hart. Een pelgrimstocht met 
momenten van bezinning en om te 
genieten van het landschap en ont-
moetingen.

Pleun laat dat straks gerust aan alle 
baasjes over, voor haar is nú het  
moment om de benen te strekken.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Loskomen...
Pastoraal

Het is een zonnige dag, er waait een lekker windje. Ik zit aan mijn bureau en Pleun, mijn hond, kijkt 
verlangend beurtelings naar mij en naar buiten… ‘Wanneer stop je nou eens, baas?’ En ze heeft 
gelijk, want als hond wil je er op uit, kilometers maken, maar wel mét de baas. Voor dit baasje is 
het natuurlijk ook goed die beweging, frisse lucht opsnuiven en loskomen van het werk.



Filmavond op weg naar Pasen 

Je kunt je op allerlei manieren voorberei-
den op de Goede Week en het Paasfeest. 
Een bijzondere manier is het samen zien 
van de indrukwekkende speelfilm, ge-
titeld “Des hommes et des dieux.”
Dit op waarheid gebaseerd verhaal, 
speelt zich af in Algerije. Acht Franse 
monniken leven in hun klooster in har-
monie met hun islamitische dorpsgeno-

ten. Terreur en geweld dreigen echter in de regio. Ondanks 
het toenemende gevaar groeit de vastberadenheid onder de 
monniken om te blijven. Het geloof en Jezus Christus die zijn 
leven geeft, sterkt hen daarin.

Op twee plaatsen in de federatie draaien we deze film. Op 
vrijdag16 maart in de familieruimte bij de Petruskerk en op 
dinsdag 20 maart in ‘t Achterom bij de Petrus en Pauluskerk 
in Aarlanderveen. Inloop voor koffie en thee vanaf 
20.00 uur. Start om 20.15 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de catering, 
waarvan een deel afgestaan wordt voor het Vastenactie-
project in Zambia.

Het Heilig Vormsel het einde? 
Nee, een nieuw begin 
Op zondag 4 februari ontvingen vormelingen uit Langeraar, 
Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven 
het Heilig Vormsel. Het was een feestelijk gebeuren na een 
lange voorbereiding rond het project ‘Vormselkracht’. Mgr. 
Van den Hende gaf aan de vormelingen - en aan alle aanwe-
zigen - de goede raad om het Heilig Vormsel niet als het ein-
de te zien maar juist als een nieuw begin op de weg van het 
geloof. Het Vormsel is geen punt achter je geloof, maar een 
dubbele punt : er komt nog iets achter. Door dit sacrament 
ga je nog méér bij de kerk horen. Net zoals de apostelen 
niet met geloven stopten toen ze de heilige Geest ontvingen, 
maar daarna vrij uit konden vertellen wie Jezus voor ons is. 
De Geest is belangrijk voor je leven. De Geest kan alles wat je 

Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping  

doet, voor je werk en voor de mensen om je heen, bezielen. 
De bisschop vroeg daarom ons allemaal tot de Geest te bid-
den voor je aan de slag gaat. We vergeten vaak te vragen om 
hulp en troost, wijsheid en geduld, kracht en sterkte. En dat 
hebben allemaal nodig.

Geloofsgroep voor volwassenen

Eens in de maand komen er twee groepen in Langeraar sa-
men om meer te leren over het katholiek geloof. Ik noem de 
groepen maar even jaar 1 en jaar 2. (Jaar 2 is namelijk vorig 
jaar begonnen met deze serie). Voor beide groepen is afge-
sproken dat wij in een heel jaar 8 keer samenkomen.

Wat wordt er in deze jaren besproken?
In het eerste jaar gaat het om basiselementen van de kerk. 
Uitgangspunt is de theologie van de kerk over een tal van 
onderwerpen. De besproken onderwerpen tot nu zijn: Wat is 
eigenlijk de kerk. Wat zegt de kerk daarover? Hoe is de kerk 
zo ontstaan en gegroeid. Wat is de plek van de kerk in het 
geloof in God. Verder hebben wij het gehad over sacramen-
ten. Hoe kijkt de kerk daar tegen aan. Wat zijn de bronnen. 
Verstaan wij de rijkdom er van? Met name zijn wij ingegaan 
op de Eucharistie. Aan de ene kant voor veel mensen de 
bron van het geloof en aan de andere door routine kan het 
zo’n voorspelbare sleurrite worden. 

In het tweede jaar hebben wij het alleen over de Bijbel. De 
Bijbel speelt een grote rol in het kerkelijk leven, maar ka-
tholieken hebben er doorgaans niet veel kennis over. Wij 
hebben vier avonden besteed aan de opbouw van het Oude 
Testament en inhoudelijk structuren en kernen opgezocht. 
Nu zijn wij bezig met het Nieuwe Testament die wij proberen 
te verstaan vanuit het Oude Testament. 

Het zijn boeiende avonden. Om nu nog in te stappen is iets 
te laat. Maar in de komende Samenstromen worden de data 
voor het seizoen 2018/2019 bekend gemaakt. U kunt dan 
weer volop meedoen.

Diaken André van Aarle

4            www.rkgroenehart.nl

Kalender maart 2018

6, 13, 20, 27 maart        19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif
6, 13, 20, 27  maart        19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie
7 maart        19.30 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Schriftinstuif
22 t/m 24 maart   Zie Samenstromen Februari blz. 28 Pelgrimstocht 
25 maart        10.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen  TV-viering



Avond van barmhartigheid  

In deze viering zal het heilig Sacrament op het altaar worden 
geplaatst voor een halfuur van aanbidding. Tijdens deze 
periode zijn voor de mensen, die dit willen, pastoor Glas en 
pastor Bosma beschikbaar voor het sacrament van boete en 
verzoening. Kom jij ook? Zondag 11 maart om 19.00 uur in 
de HH. Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen.

DE GOEDE WEEK

De Goede week begint zoals gebruikelijk met Palmzondag. 
Dit jaar is dat 25 maart. In de parochiekernen wordt op ver-
schillende wijze mogelijkheden aangeboden aan kinderen 
om een Palmpasenstok te maken. Een complete Palmpasen-
stok draagt de hele Goede Week in zich. Welke tekenen kun-
nen er zeker in worden verwerkt:

De Palmtakken
Zij staan voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In  
Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.

Haan van brood
Het brood van het haantje staat voor het breken en verdelen 
door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte 
Donderdag). De haan staat voor de haan die één keer  
kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet 
kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).

Kruis
Dat staat voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, 
middag).

30 rozijnen
Die staan voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus  
verraadde. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook 
andere snoepjes gebruikt.

Eieren
Zij staan voor nieuw leven (Paaszondag). Maar hiervoor kun 
je ook fruit gebruiken.

Vervolgens vindt op de woensdagavond in de Goede Week 
de Chrismamis in de kathedraal van Rotterdam plaats. Dan 
worden de nieuwe oliën voor de parochies gewijd.

Op Witte Donderdag begint het Heilig Triduüm, de H. Drie 
Dagen. De viering van Witte Donderdag tot en met de Paas-
wake is eigenlijk één doorlopende viering. Op Witte Donder-
dag viert de kerk de instelling van de Eucharistie, bron en 
hoogtepunt van de kerk en ons geloof. De Heilige Mis eindigt 

Vieren
Clara & Franciscus Vieren

met de ontbloting van het altaar en een versobering van het 
priesterkoor. Wij gedenken dat het moment dat Christus 
gaat bidden in de hof van olijven. 

Op Goede Vrijdag is het Tabernakel leeg. De kerk is verlaten. 
Wij gedenken het lijden en sterven van Christus. In de paas-
wake ontdekken wij het kleine vlammetje van de paaskaars. 
Die kondigt de Verrijzenis van Christus aan. En dat mogen wij 
uitjubelen op Eerste Paasdag. 
In de beide parochiekerken in Langeraar en Roelofarends-
veen vindt een compleet H. Triduüm plaats. In de andere 
kernen vieren wij wat mogelijk is. U bent meer dan van  
harte welkom.

Diaken André van Aarle

Ach, een foutje, dat moet toch kunnen?

Het was toch maar een foutje, daar kun je toch niet boos of 
verdrietig om worden? Zo sussen we ons geweten en stap-
pelen we foutje op foutje zonder er erg in te hebben. Zo raakt 
ons hart, net als het stoffilter van een stofzuiger, verstopt. We 
kunnen Gods liefde niet meer door geven of ontvangen. Je 
belemmert of verbreekt je verhouding met God. We noemen 
dit zondigen.

Zondigen is meer dan het overtreden van door mensen inge-
stelde regels. Je keert je vrij en bewust tegen de liefde van God 
en negeert die. Je belaadt niet alleen jezelf met schuld, waar-
door je jezelf verwondt en kapotmaakt. Nee, je beschadigt ook 
je omgeving. Is dan alles verloren? Nee natuurlijk niet. Jezus 
hield rekening met hoe wij als mensen soms de makkelijke 
weg kiezen en brokken maken. Jezus heeft juist daarom zijn 
erfgoed, zijn woorden en daden (zoals bv. het vergeven van 
zonden, lees Joh. 22, 22-23), nagelaten aan concrete mensen: 
de apostelen. 

Vergeven van zonden doet God. Maar Hij doet dat dus door 
concrete mensen in de Kerk: de priesters. Het is hun rol in de 
gemeenschap van christen om de ontmoeting met Jezus in de 
sacramenten mogelijk te maken. Zo dus ook het sacrament 
van boete en verzoening.

En als de eigen priester te eng, te nabij is? Er zijn genoeg an-
dere priesters te vinden die jou niet kennen en toch graag met 
het sacrament van boete en verzoening willen helpen.
Natuurlijk is het eng om hard op je fouten uit te spreken. 
Maar het maakt je hart schoon, je band met de Vader wordt 
hersteld. Je kunt hersteld de gemeenschap in.

Pastor Bouke Bosma
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Door: Judy Wagenaar

In zwembad De Tweesprong maken 
twee bestuursleden van de stichting 
GGK, Wil Hogetoorn (algemeen be-
stuurslid) en Marijke van Egmond 
(secretaris), graag tijd om meer te 
vertellen over hun vrijwilligerswerk bij 
deze stichting die inmiddels 41 jaar be-
staat. Het 40-jarig jubileum werd vorig 
jaar uitgebreid gevierd met activiteiten 
als een winter- en zomerdag maar ook 
een vrijwilligers- en een zwemfeest. Als 
kers op de taart riep de gemeente Kaag 
en Braassem GGK uit tot vrijwilligers-
organisatie van het jaar 2017. Tot hun 
beider verrassing ontvingen de dames 
bovendien een koninklijke onderschei-
ding vanwege hun werk bij GGK.

Het is inmiddels 35 jaar geleden dat Wil 
werd aangestoken door haar man om 
zich te gaan inzetten voor GGK. “Mijn 
man is nog bij de oprichting betrokken 
geweest en heeft me besmet. Ieder-
een in mijn omgeving weet dat ik de 
zaterdagmiddag bezet ben. Ik fungeer 
als contactpersoon. Pupillen en vrijwilli-
gers zeggen soms af maar elke middag 
moet  geregeld worden dat er vol-
doende begeleiding is. Er zijn ongeveer 
30 pupillen en 20 begeleiders maar 
omdat we soms 1 op 1 zwemmen is dat 
ook nodig.” Na een half uur les mogen 
de Waterduikers een kwartiertje met 
elkaar spelen.  Wil:” We hebben als doel 
dat het officiële diploma gehaald wordt 
maar dat zit er niet voor iedereen is. 
Dan krijgen ze een mooi certificaat. De 
dankbaarheid van de kinderen en het 
glunderen als ze hun diploma halen, 
dat is mij alles waard.”

Ook Marijke vindt veel voldoening in 
haar werk voor GGK. “Het is een goede 
zaak dat de maatschappij nu anders 
tegen de gehandicapte medemens 

Clara & Franciscus Ontmoeting  

aankijkt. Ze hoeven niet meer verstopt 
en hebben hun eigen plek onder ons. 
Omdat onze pupillen opgroeien met 
water, hebben ze er ook iets mee. Onze 
stichting is financieel gezond met een 
hecht bestuur. De groep vrijwilligers 
is divers en trouw. De pupillen komen 
inmiddels niet meer alleen uit Kaag en 
Braassem en helaas hebben we inmid-
dels een wachtlijst.” 

Zowel Wil Als Marijke zijn al tientallen 
jaren vrijwilligers. Vrijwilliger zijn is een 
rode draad in hun leven, het hoort er 
gewoon bij. Lachend zegt Wil: “Al moet 
ik straks met een rollator komen, dan 

“Het glunderen van de kinderen is heel motiverend”
Roelofarendsveen – Net bijgekomen van het jubileumjaar én het in ontvangstnemen van een vrij-
willigersprijs, praten twee bestuursleden van stichting GGK (Geef Gehandicapten Kans) onvermin-
derd enthousiast over hun jarenlange belangeloze inzet. Ze zeggen eensluidend: “Dit werk hoort bij 
ons leven.” En gelukkig voor GGK denken beide dames nooit over stoppen met hun werk.

doe ik dit werk nog. Toen ik de Ko-
ninklijke onderscheiding kreeg was ik 
zo verrast, dan noemen ze op wat je 
allemaal doet en ik was zelf verbaasd.” 
Ook Marijke had nooit gedacht dat ze 
daarvoor in aanmerking zou komen 
hoewel zij al tientallen jaren in bestu-
ren actief is.

In de hal van De Tweesprong hebben 
de pupillen zich inmiddels verzameld. 
De ‘high fives’ die Wil geeft en ontvangt 
zeggen alles!

Website: www.stggk.nl

Links is Wil Hogetoorn en rechts Marijke van Egmond
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‘Kunt gij dan niet 1 uur met 
mij waken?’
Jezus vraagt dat niet voor niets aan ons. 
Het is donderdagavond, het laatste 
avondmaal is geweest, Jezus bidt in 
de tuin. Z’n vrienden slapen. Hij bidt 
alleen, voor wie? Voor zijn vrienden, 
voor ons misschien? Konden jullie dan 
niet één uur met mij waken, met mij 
bidden?

Net als vorig jaar willen we in aanslui-
ting op de Witte Donderdagvieringen, 
die gehouden worden in Roelofarends-
veen en Langeraar, in de HH Petrus en 
Pauluskerk te Aarlanderveen stil zijn 
en bidden. Onze bisschop Johannes 
roept ons op om meer aandacht te 
hebben voor ons gebed. Juist daarom 
is het goed dat elke mogelijkheid 
om te bidden wordt opgepakt, door 
gebedsleiders, parochievoorgangers, 
door ons als de gemeenschap. Het is 
Jezus die ons oproept. Na het mooiste 
geschenk dat Jezus ons eerder op de 
avond naliet, de eucharistie, moet het 
toch kunnen dat we wat terug doen, 
met Hem waken. Wij nodigen dan ook 
iedereen uit in dit uur om te komen 
bidden. De deur staat open en u kunt 
gewoon op elk moment meedoen of 
weer heen gaan.

Wij zeggen ja tegen Jezus, wij kunnen 
en gaan met U waken, 1 uur.
Op donderdag 29 maart, we beginnen 
om 20.30 uur en eindigen om 
21.30 uur.

Ja Heer, wij komen echt bij U 1 uur 
bidden.  

Karin, Marcel en Jan

Kinderkerk - Palmpasen
Zaterdag 24 maart, om 19.00 uur, is de 
Palmpasenviering. Ook dit jaar willen wij 
vele mensen verblijden met een mooie 
Palmpaasstok. Doe je ook mee? 
Meer informatie over de Palmpasen-
viering en de Palmpaasstokken kunt u 
vinden op het inlegvel van onze kern.  

U kunt ook contact opnemen met één 
van de leden van onze werkgroep, 
Esther van der Salm tel. (0172) 21 13 00 
of Sandy Beckers tel. (0172) 60 21 08.

Werkgroep Kinderkerk
 
Dopen
Op onderstaande data is er gelegen-
heid om een kindje te laten dopen in 
Aarlanderveen.
 
De eerste gelegenheid is op zondag 
22 april.
De twee voorbereidingsavonden zijn: 
dinsdag 3 april en dinsdag 10 april.
Beide in de pastorie van Aarlanderveen 
en aanvang 20.00 uur.
 
De tweede gelegenheid is op zondag 10 
juni. De twee voorbereidingsavonden 
zijn: dinsdag 22 mei en dinsdag 29 mei.
Beide in de pastorie van Aarlanderveen 
en aanvang 20.00 uur.
                      
Wijkcontactpersonen
In de werkgroep wijkcontactpersonen 
zijn verschillende wijzigingen. Na ruim 
20 jaar is Aad Zwanenburg gestopt.  
Aad heel hartelijk bedankt voor het 
bezorgen van de Samenstromen, de  
enveloppen van de kerkbalans, de 
kerstattenties voor de ouderen en 
vooral voor het luisterend oor en het 
bezoekwerk in je wijk.
De andere wijziging kwam door een 
onverwachte ziekenhuisopname van 
Nel Hijman. Nel werd getroffen door 
een gesprongen aorta met vervolgens 
een zware en risicovolle operatie. Zij is 
nu aan het revalideren.
Nel was niet alleen wijkcontactpersoon 
maar ook clusterhoofd, zij had de ver-
antwoording voor een aantal wijken en 
was het aanspreekpunt. Jarenlang was 
zij ook de drijvende kracht achter het 
samenstellen van de kerstattenties voor 
de bejaarden van onze kerk. Nel is ruim 
20 jaar wijkcontactpersoon geweest. 
Nel heel hartelijk bedankt voor al je 
werk voor de kerk. Wij wensen je beter-
schap toe.

Een extra woord van dank is er voor de 
kleindochter van Nel: Claudia Hijman. 
Zij bracht al geruime tijd de Samenstro-
men voor haar oma rond. We waren 
heel erg blij toen Claudia dit ook wilde 
doen toen Nel plotseling ziek werd.
Als dank voor hun werk voor de kerk 
hebben Aad, Nel en Claudia een kaars 
gekregen met de afbeelding van onze 
kerk.
Inmiddels zijn er nieuwe vrijwilligers 
gevonden om de vacatures in te vullen.

Gabriëlle Vermeulen neemt de wijk  
over van Aad Zwanenburg.
Jan Wahlen gaat de bezorging van de 
Samenstromen doen in plaats van  
Nel en Claudia Hijman.
Annie van Eijk wordt wijkcontactper-
soon en clusterhoofd.
Wij heten jullie van harte welkom en 
wensen jullie veel succes.

Tot slot een bericht voor alle wijkcon-
tactpersonen én de bezorgers van de 
Samenstromen:
Op 24 april om half acht wordt er in het 
Achterom een gezellige leerzame avond 
voor jullie georganiseerd.
Persoonlijke uitnodigingen volgen nog. 
We hopen velen van jullie daar te mo-
gen ontmoeten.

Clusterhoofden, Jolanda Kempen,  
Corry Kroft, Suze Houdijk, Ans Hijman

Aarlanderveen
Clara parochie  



Help de zusters én inwoners 
van Mbala in Zambia
Inmiddels heeft u al 2 zondagsvieringen 
verhaaltjes kunnen horen over gezin-
nen in Zambia die te maken hebben 
met HIV/aids. De  Zusters van het Heilig 
Hart van Jezus en Maria zetten zich juist 
voor deze gezinnen met hart en ziel 
in, onder het motto: GAAN WAAR 
NIEMAND GAAT… 

Dit jaar houden wij helaas niet alle 
activiteiten voor de Vastenactie, zoals u 
van ons gewend bent.  
De solidariteitsmaaltijd laten we wel 
doorgaan met de vormelingen én alle 
belangstellenden, en wel op vrijdag 
9 maart om 17:30 uur in ’t Achterom. 
Dan besteden we aandacht aan de 
Voedselbank. De plantenverkoop én de 
klaverjasavond komen te vervallen.
Verder rekenen we  graag op enthou-
siaste wandelaars die de landelijke 
Pelgrimstocht mee willen lopen voor 
Zambia in onze regio op donderdag 
22 en/of vrijdag 23 en/of zaterdag 24 
maart. Hierover liggen folders in de 

kerk.  Daarnaast nodigen we u graag uit 
op donderdag 22 maart om 18.30 uur 
voor een grootse en gezellige Zambi-
aanse Vastenactie-maaltijd in Kampeer-
hoeve Koole in Noorden, waarna u een 
boeiende presentatie over het Zambia-
project mag verwachten. Voor verdere 
informatie over en aanmelden voor de 
pelgrimstocht én/of de maaltijden, kunt 
u contact opnemen met Agatha Keijzer, 
tel. (0172) 60 47 64.               
                                           
MOV-werkgroep Betty Staartjes en 
Agatha Keijzer

Dankbaarheid komt soms 
van verre
Waar onze kerklocatie goed in is wordt 
vaak met de stille trom gedaan, wat 
minder gaat heeft iedereen al snel een 
oordeel over. Dus nu even: waar zijn 
we goed in.

Jaren geleden al weer, kregen onze 
misdienaars nieuwe kleding, prachtig 
maar wat doe je met de oude. Het ging 
ons te na aan het hart om het zomaar 
met oude kleding mee te geven voor de 
mensen in nood. Het werd weliswaar 
uitgezocht maar wie doet er dan wat 
mee. Toen hebben we via onze Marieke 
de weg gevonden naar Suriname en 
ineens komt er bij ons bericht bin-
nen van een missionaris hoe geweldig 
mooi hij het vond dat hij op zijn reis 
langs mensen om zijn pastoraat uit te 
voeren, ineens zijn hulpjes ter plaatse 
in de toogjes vanuit Aarlanderveen zag 
lopen want daar waren geen toogjes 
voor deze kinderen. 

En nu herhaalt de geschiedenis zich. 
Weet u nog dat er nieuwe stoelen 
aangeschaft werden, die ook op het 
altaar en in de sacristie gebruikt 
worden. En de oude, die raakte ze aan 
de straatstenen niet kwijt, zelfs in de 
hele Clara-parochie geen interesse. Ik 
heb toen gezegd, dat mag niet naar de 
kraak, dan brengen jullie ze maar bij 
mij in stal. En nu zijn ze al weer weg, 87 
stoelen, heel dankbaar aangenomen in 
een pastorie in Albanië, Kees de Haan 
uit Nieuwkoop heeft ze daar gebracht 
en de dominee verzorgt de rest. We zijn 
dus zelfs oecumenisch bezig. Marieke 

  Nieuwkoop
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Heer

U kent mijn zorgen
van
gisteren
vandaag
en morgen

Heer
laat mij nooit vergeten
laat mij bewaren
in een zeker weten:
ik was
en ben
en blijf
met mijn zorgen
van
gisteren
vandaag
en
morgen
veilig bij U geborgen
 
Oeke Kruythof

verzamelt ook kraampakket restanten 
die door Kees worden meegenomen. 
Deze mensen zijn zo dankbaar voor iets 
wat wij gewoon weg zouden gooien. De 
H.H. Petrus en Paulus staat wereldwijd 
op de kaart. Mooi toch? 

 Jan Houdijk        
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Van de bestuurstafel
In de brief bij de actie kerkbalans is 
genoemd dat, in samenwerking met 
de dorpsraad Langeraar, wij van plan 
zijn om een werkgroep op te richten. 
Die zich zal bezighouden met acties ter 
financiering van het groot onderhoud 
van de kerktoren en het benaderen 
van mensen in het kader van zelfwerk-
zaamheid, om daarmee de uitgaven 
aan groot onderhoud te beperken. In 
dit kader zijn wij uitgenodigd om een 
presentatie te houden op de jaarverga-
dering van de dorpsraad Langeraar. 
Deze is op dinsdag 13 maart in Parola 
te Langeraar, aanvang 20.00 uur. De 
koffie staat klaar om 19.30 uur. 

Alle parochianen die geïnteresseerd 
zijn in het voorgenomen groot onder-
houd aan de kerktoren zijn van harte 
welkom. Ton Akerboom en Giel van 
Rijn zullen een presentatie houden 
over de geschiedenis van de Heilige 
Adrianuskerk en de voorgenomen 
werkzaamheden. 

Namens de beheercommissie, Frank Lek, 
penningmeester

Kicala en Palmpasen
Woensdagmiddag en avond 21 maart 
is er gelegenheid om Palmpaasstokken 
te komen versieren in het koetshuis. 
Groep 1 t/m 4 in de middag om 14.00 
uur en in de avond van 18.45 tot 20.00 
uur voor kinderen vanaf groep 5. Wij 
zorgen voor versiersels, palmtakje en 
een broodhaan. Zorg zelf voor wat 
lekkers voor aan de stok (denk aan 
theezakjes, chocolaatjes, snoepjes) en 
natuurlijk een stok (ongeveer 60x 40 
cm). Wij hebben nog een flink aantal 
stokken liggen, mocht je er geen heb-
ben en niet kunnen maken, neem dan 
even contact met ons op. Liesbeth tel. 
(0172) 53 89 68 of (06) 282 562 86 of 
Liesbeth.vw@hetnet.nl. 

Na het versieren in de middag mogen 
de kinderen als ze klaar zijn weer direct 
met hun ouders mee, in de avond is 
het tot 20.00 uur. Zondag 25 maart is 
de Palmpasenviering, waarin ook de 
communicanten zich voorstellen, om 
11.15 uur. We zien jullie graag  
21 maart.

Sandra, Corine, Stephanie en Liesbeth

Chrismamis
Op woensdag 28 maart om 19.30 
uur wordt in de H.H. Laurentius en 
Elisabeth kathedraal in Rotterdam de 
Chrismamis gevierd. In deze mis zegent 
de bisschop de olie voor degenen die 
gedoopt worden, voor de zalving van 
de vormelingen en voor de zalving van 
degenen die ernstig ziek zijn. Vanuit 
deze ene viering worden de oliën 
meegenomen naar de afzonderlijke 
parochiekerken. Wilt u deze viering ook 
eens meemaken? Meldt u zich dan aan 
bij het secretariaat  tel. (0172) 60 21 30.

Presentatie communiecantjes
Vanuit de verschillende parochiekernen 
is een grote groep kinderen en hun 
ouders met elkaar op weg gegaan voor 
de voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie, ‘Het Anker’ project. Ouders 
hebben een programma in de kerk en 
de kinderen werken met elkaar aan 
de hand van het projectboek ‘Blijf dit 
Doen’ in de Aeresteijnschool. De com-
muniecantjes uit Langeraar zullen zich 
voorstellen in de viering van zondag 25 
maart Palmzondag. Op zondag 22 april 
mogen deze kinderen in een feestelijke 
eucharistieviering voor het eerst de 
Heilige Communie ontvangen.

Kinderzegen 
De Kinderzegen op zondag 11 februari 
was een mooie viering. De doopschelp-
jes zijn met de ouders meegegeven, 

Langeraar
Clara parochie  

Kinderzegen



Langeraar

het bord achter in de kerk is nu leeg. 
We hopen dat het in 2018 ook weer vol 
komt te hangen met nieuwe schelpjes.

Kinderwoorddienst
Enthousiaste dames verzorgen tijdens 
de zondagviering de kinderwoord-
dienst. Zij nemen de kinderen tijdens 
de viering mee naar het koetshuis om 
samen met hen het Bijbelverhaal uit de 
kinderbijbel te lezen, er over te praten 
en gezellig wat te knutselen. Daar mo-
gen we blij en trots op zijn. Het is alleen 
heel jammer dat er de laatste tijd zo 
weinig kinderen in de kerk zijn. Daarom 
een oproep aan alle ouders, opa’s en 
oma’s: neem uw kinderen mee naar 
de kerk en laat de kinderen met elkaar 
genieten van de bijzondere verhalen 
uit de Bijbel. Zondag 4 maart om 11.15 
uur en zondag 18 maart om 9.15 uur 
is er kinderwoorddienst en staan de 
dames voor uw kinderen klaar. U komt 
toch ook met de kinderen? Heeft u nog 
tips of ideeën we horen het graag op 
langeraar@rkgroenehart.nl.

Stille Omgang
In de nacht van 17/18 maart is de 
Stille Omgang. We beginnen ‘s avonds 
om 22.15 uur met een Kort Lof in de 
Adrianus-kerk waarna we met de bus 
vertrekken naar Amsterdam. Kaarten à 
€ 15, - zijn tot 13 maart te verkrijgen bij: 

Lief en leed

Overleden
6 januari Philippus Adrianus Joanna Koeleman  88 jaar
20 januari Petrus Marinus Jacobus Hoogervorst  70 jaar
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Vanaf de Adrianustoren

• Op de woensdagen in de 40-dagentijd is de kerk van 12.00 uur tot 13.00 uur open 
voor stilte en aanbidding. Loop gerust even binnen om tot rust te komen en te bid-
den.

• Dit jaar besteden we met de vastenactie extra aandacht aan het project van de zus-
ters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Zambia. In de vorige Samenstromen 
heeft u er al over kunnen lezen. De melkbussen hangen achter in de kerk voor uw 
giften. Alvast heel hartelijk dank voor uw gave.

• Na de viering staan onze misdienaars voor u klaar met het meditatievel. Hierop 
staat voor elke dag een kleine overdenking/gebed om thuis door te lezen en er over 
na te denken. We gaan op weg naar Pasen.

• Maandag 19 maart om 19.00 uur is het Hoogfeest van de Heilige Jozef. Pastoor Glas 
en diaken Van Aarle gaan voor in de Eucharistieviering. Na de viering bent u in de 
gelegenheid om koffie te drinken in de pastorie.

• Donderdag 29 maart Witte Donderdag eucharistieviering om 19.00 uur. Na de vie-
ring blijft de kerk tot 21.00 uur open. U kunt dan nog even binnenlopen voor stilte 
en gebed. 

• Op Goede Vrijdag is om 15.00 uur de kruisweg en om 19.00 uur de kruisviering. Op 
Goede Vrijdag worden aan de voet van het kruis bloemen neergelegd. Neemt u ook 
een bloemetje mee?

• Zaterdag 31 maart om 21.30 uur Paaswake waarin de nieuwe Paaskaars wordt aan-
gestoken. Daarmee gedenken wij dat de duisternis wordt verdreven door het licht 
van Christus. Ook  wordt in deze viering het doopwater gezegend.

• Zondag 1 april Eerste Paasdag viering om 11.15 uur.

• Tweede Paasdag is de eucharistieviering om 10.00 uur, na de viering is er koffiedrinken.

• Gun u zelf en de ander een gezellige avond door mee te doen met het project Gast 
aan Tafel.  Nodig één of meer mensen uit voor een maaltijd om zo elkaar wat beter 
te leren kennen. Voor meer informatie kijk in de vorige Samenstromen of bel ons 
secretariaat.

• Namens de mensen van de Voedselbank, grote dank aan ieder die lang-houdbare 
levensmiddelen brengt in de bank in het voorportaal.

• De pastoraatsgroep wenst u een goede voorbereiding op het Paasfeest en een Zalig 
Pasen.

Langeraar, Ria van der Vlugt, 
tel. (0172) 60 21 30 of (0172) 60 39 07
Aarlanderveen, Leo van Veen, 
tel. (0172) 60 41 06
Leimuiden Rijnsaterwoude 
Roelofarendsveen Piet Cozijn, 
tel. (0172) 50 97 26.
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Wereldgebedsdag
De dag waarop ieder jaar wereldwijd 
gebeden wordt in 173 landen sinds 
1927, en in Nederland op meer dan 
500 plaatsen sinds 1929.
Voor dit jaar is de orde van dienst 
gemaakt door vrouwen in Suriname 
met de titel: 
“En God zag dat het GOED was.”
De viering, onder auspiciën van de 
Gemeenschap van Kerken, wordt ge-
houden in de Remonstrantse Kerk op 
vrijdag 2 maart om 19.30 uur.
Allen heel hartelijk welkom om dit ook 
in Nieuwkoop samen te vieren.

Ziekenzalving
Drie jaar geleden is in de parochie dit 
Sacrament gezamenlijk gevierd. Het 
was een indrukwekkende viering en 
bemoedigend voor degene die het 
Sacrament ontvingen. Je zou daarom 
kunnen spreken van het Sacrament van 
bemoediging. Ook dit jaar willen we 
deze parochiële ziekenzalving vieren.
De viering van de ziekenzalving is op 
donderdag 15 maart, van 10.00 uur en 
12.00 uur, in het parochiehuis.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, en 
wilt u wel graag de ziekenzalving ont-
vangen. Dan nodigen wij u van harte uit 
om uiterlijk 9.45 uur hierbij aanwezig 
te zijn. Omdat wij willen weten hoeveel 
mensen er met de zalving meedoen, 
vragen wij u om u aan te melden, u 
kunt bellen of een e-mail sturen. De te-
lefoonnummers en mailadressen vindt 
u onderaan deze uitnodiging.
Bent u afhankelijk van vervoer, dan 
kunnen wij dat ook voor u regelen.
Bel even naar: 
Bets Verhage tel. (0172) 57 37 13 
of e-mail betsverhage@zigo.nl. 
Of naar Corrie Baas tel. (06) 160 986 20 
of e-mail corriebaas@hotmail.com. 

Namens parochiecontact: Bets Verhage 
en Corrie Baas   

Parochiecontact
Sinds vele jaren is er binnen de paro-

chie O.L.Vr. Hemelvaart een parochie-
contactgroep, deze groep bestaat uit 6 
enthousiaste vrijwilligers. Zij bezoeken 
ouderen, zieken, en aan huis gebonden 
parochianen. Ook sturen wij mensen 
die in het ziekenhuis liggen een kaartje.

Het is jammer dat wij soms achteraf 
pas horen dat er mensen in het zie-
kenhuis hebben gelegen. Hoewel wij al 
lang bezoekwerk doen, zijn er toch nog 
mensen die de weg naar ons niet we-
ten te vinden. Dus wilt u graag namens 
de parochie een bezoekje ontvangen 
laat ons dit dan even weten.
U kunt bellen met
Bets Verhage tel. (0172) 57 37 13 
e-mail betsverhage@ziggo.nl of 
Corrie Baas tel. (06) 160 986 20 
e-mail corriebaas@hotmail.com.

Heilig Vormsel
Deze kinderen uit Nieuwkoop ontvin-
gen op 4 februari het Heilig Vormsel: 
Meike en Lars Kuijf, Tiësto Selm, Rimon 
Efram,  Maarten Hoff, Maaike Wisker 
en Anne Verlaan. Wij wensen hen veel 
vormselkracht!

MATTHÄUS PASSION 
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar nu 
op zondag 25 maart, Palmzondag, om 
19.30 uur een uitvoering zijn van de 
MATTHÄUS PASSION van Johann Sebas-
tian Bach in onze kerk. Vorige jaren 
kregen we veel enthousiaste reacties.
De mooiste delen van de dvd van Pieter 
Jan Leusink met het Holland Boys Choir 
& Netherlands Bach Orchestra laten we 
zien op een groot scherm. Het geluid 
komt in de akoestiek van onze kerk 
goed tot zijn recht.

De uitvoering duurt ongeveer 2 x 3 
kwartier. Dankzij ondertiteling kunt u 
het verhaal goed volgen. Alle koorstuk-
ken zijn te horen en de solopartijen die 
voor het verhaal van belang zijn.
U krijgt een programma waarop alle 
onderdelen zijn vermeld en is aange-
geven welke stukken we hebben 
uitgekozen. Vooraf en in de pauze zijn 
er consumpties verkrijgbaar.

Inloop vanaf 19.00 uur. Er zijn geen ge-
reserveerde plaatsen. De toegang is vrij 
maar uw bijdrage in de collecteschalen 
wordt zeer op prijs gesteld voor het 
bestrijden van de onkosten.

Nieuwkoop
Clara parochie  



Nieuwkoop  

Uiteraard hebben we toestemming 
van Pieter Jan Leusink om zijn dvd te 
gebruiken.

Gratis rondleidingen in 
heropend Oudheidkundig- 
en Poldermuseum
Het nieuwe museumseizoen in het 
Oudheidkundig- en Poldermuseum 
aan de Noordenseweg 23 gaat van 
start op zaterdag 3 maart. Tot en met 
november is het museum geopend op 
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.

Momenteel is, naast de vaste opstel-
ling over het werken op de polder, nog 
de expositie ‘Heilige Huizen’ te zien. 
Een stukje historie over de kerken van 
Nieuwkoop, waaraan alle kerken een 
bijdrage hebben geleverd. Veel foto’s 
van vroeger en nu, maar ook een scala 
aan kerkelijke voorwerpen is er te zien, 
met als blikvanger het tableau bij bin-
nenkomst. 

Op zaterdagmiddag 17 maart om 14.00 
en 16.00 uur worden er gratis rondlei-
dingen verzorgd. Een mooie gelegen-
heid om u uitgebreid te laten informe-
ren. De toelichtingen worden verzorgd 
door de heren R. Aupers en B. Poot. U 
bent van harte welkom en natuurlijk is 
er een kop koffie of thee. Ook aan de 
kinderen wordt gedacht!

Deze tentoonstelling is te zien tot en 
met de maand mei. Daarna volgt een 
thema-expositie over de tijd van de we-
deropbouw, de schrale periode na de 
Tweede Wereldoorlog. Ook daarvoor 
bent u van harte uitgenodigd.

Het Historisch Genootschap Nieuwkoop 

GezinsViering 
In februari was er geen gezinsviering 
in onze parochiekern. In maart zijn er 

maar liefst 2! De eerste is meteen een 
bijzondere: op zondag 18 maart stel-
len de kinderen die hun Eerste Heilige 
Communie gaan doen zich voor aan  
de parochianen. Deze viering is om 
9.15 uur.

De zondag daarop, 25 maart, vieren we 
met zijn allen de feestelijke intocht van 
Jezus in Jeruzalem. We hopen dat heel 
veel kinderen met hun palmpaasstok 
meelopen in de stoet.

Werkgroep GezinsVieringen Nieuwkoop

KinderWoordDienst 
Op zondag 4 maart om 11.15 uur is er 
tijdens de viering een KinderWoord-
Dienst. Net zoals op 25 februari zullen 
we werken aan een palmpaasstok. We 
hopen natuurlijk dat veel kinderen met 
ons mee komen doen. Dan hebben 
we op 25 maart een prachtige bontge-
kleurde stoet door de kerk lopen als 
we de intocht van Jezus in Jeruzalem 
vieren.

En dan is er nog een speciale Kinder-
WoordDienst op vrijdag 30 maart: de 
Kinderkruisweg. We vertellen dan over 
wat er op de laatste dag van het leven 
van Jezus gebeurde. Deze Kinder-
WoordDienst is ’s middags om 
15.00 uur.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Jeugdkoor Flos Campi
Schroom niet, kom gerust eens met 
ons meedoen! Kinderen vanaf groep 4 
zijn van harte welkom. Dinsdagavond 
19.00 - 20.00 uur in het Parochiehuis.

Bestuur en leden Jeugdkoor Flos Campi 
Nieuwkoop

Eerste Heilige Communie 
16 Kinderen zijn 14 februari met de 

voorbereiding op hun Eerste Heilige 
Communie begonnen. Op zondag 18 
maart zullen zij zich presenteren aan 
de parochiegemeenschap. U bent van 
harte welkom om daarbij aanwezig te 
zijn. Deze viering is om 9.15 uur.

Werkgroep Eerste Heilige Communie 
Nieuwkoop

Koor Allegro
De aanhouder wint zegt het spreek-
woord. Dit hebben wij als koor kunnen 
ondervinden. Heel blij zijn wij met de 
komst van onze nieuwe dirigent Leo 
van Rijt. Hij zal vanaf 1 april voor ons 
koor staan. De afgelopen tijd heb-
ben we al vaak gerepeteerd met onze 
nieuwe pianiste Danielle Krijnen.
Hartelijk dank aan al de dirigenten die 
de afgelopen tijd zijn ingesprongen.
Mede door jullie aanwezigheid en 
natuurlijk onze koorleden konden we 
door blijven gaan. Nu gaan we met 
Leo en Danielle en onze koorleden een 
mooie muziektoekomst tegemoet. 

Heeft u ook zin om met ons mee te 
doen? Kom dan op donderdagavond 
naar onze repetitie om 20.00 uur in het 
parochiehuis te Nieuwkoop.

Bestuur koor Allegro

16 maart klaverjassen. 
Komt u ook? 
Nog even en de zomertijd komt. Dan 
zijn de donkere dagen voorbij. Dat 
houdt ook in dat het kaartseizoen ten 
einde loopt. Op 16 maart en 13 april 
zijn de laatste 2 klaverjasavonden van 
dit seizoen. U bent op vrijdag 16 maart 
van harte welkom in het Parochiehuis 
in Nieuwkoop. 
We starten om 20.00 uur en spelen 
3 potjes. We klaverjassen op zijn Rot-
terdams (verplicht gaan en maatslag 
introeven). Tussendoor kunt u gezellig 
bijkletsen en genieten van een hapje en 
een drankje. Deelname kost € 3,50. De 
opbrengst van de avonden gebruiken 
wij voor het onderhoud van de kerk. 
Graag tot dan! 

Activiteiten Comité 

Lief en leed

Overleden
2 februari Margaretha Maria van Veen-Disseldorp 88 jaar
8 februari Peter van der Geest   76 jaar

12            www.rkgroenehart.nl
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Dinsdagvieringen & Goede 
Vrijdag 
Dinsdag 6 maart 9.00 uur  
Woord- en Communieviering 
Dinsdag 20 maart 9.00 uur 
Eucharistieviering 
Vrijdag 30 maart 15.00 uur  
Kruisweg  

Kinderwoorddienst
Zondag 25 maart 9.15 uur 
Palmpasen -  palmpaastakken maken
Zondag 1 april 11.15  uur 
Eerste Paasdag - na de dienst eieren 
zoeken in de kerk

Heilig Vormsel
In september zijn de kinderen van de 
Clara-parochie begonnen met de voor-
bereidingen voor het Heilig Vormsel. 
Dit hebben ze gedaan met het nieuwe 
projectboek: Vormselkracht, het Licht 
op ons pad. Tijdens 8 bijeenkomsten in 
verschillende parochiekernen werd er 
steeds een thema behandeld zoals:
Bij Jezus horen, Ik hou van jou, Huis 
met een hart. In de tweede bijeen-
komst werd er een gebedssnoer 
gemaakt waarmee bij de volgende 
bijeenkomsten werd gebeden.
Op zondag 4 februari ontvingen de kin-
deren hun Heilig Vormsel. Uit Nieuw-
veen waren dit Kevin, Boyd, Sil, Noortje, 
Lisa, Elise en Sanne. Het waren mooie 
vieringen met bisschop Van den Hende 
en pastor van de Reep. De muzikale 
ondersteuning tijdens deze vieringen 

was van Spirit en Akkoord.
Er volgen nog een aantal activiteiten 
met de vormelingen zoals een bijeen-
komst met Rock Solid, de soberheid-
maaltijd en de Vuurdoop in Rotterdam 
op 19 mei. Verder worden de vormelin-
gen uitgenodigd voor de generale van 
de Passion in Zevenhoven op 24 maart.

Vastenactie
De Vastenactie is dit jaar voor het 
prachtige land Zambia, we steunen 
daar huishoudens in nood.
Dit is ontstaan door het uitbreken 
van de HIV/aids epidemie dertig jaar 
geleden. 
Kinderen waarvan de ouders overlijden 
worden als vanzelfsprekend opgevan-
gen door familie, vaak de grootouders. 
Maar zij zijn oud en kunnen niet wer-
ken. De kinderen krijgen soms maar 
één maaltijd per dag, soms helemaal 
niets. De zusters van het Heilig Hart 
van Jezus en Maria helpen sinds 1962 
en wij willen hen een steuntje in de  
rug geven.

Zoals u ziet zit er net als vroeger weer 
een vastenzakje bij de Samenstromen. 
Zo willen we u allen de mogelijkheid 
geven om mee te doen met onze  
Vastenactie.
U kunt het zakje met uw bijdrage in de 
brievenbus doen bij de pastorie van  
H. Nicolaaskerk, bij Karin Mulder, 
Schout Clantstraat 22 of bij Ria Kennis, 
Oude Nieuwveenseweg 109.

Bij voorbaat dank namens de groot-
ouders en kinderen van Zambia.

Ria, Karin en Helma MOV  
(Missie Ontwikkeling Vrede)

Eerste Heilige Communie
De kinderen uit de Clara-parochie, die 
dit jaar hun Eerste Heilige Communie 
mogen ontvangen, zijn druk bezig met 
de voorbereidingen. Deze vinden in 6 
bijeenkomsten plaats in Langeraar in 
het “Anker-Project”. Verder gaan de 
communicantjes van Nieuwveen en Ze-
venhoven nog een bezoek brengen aan 
de bakker, een Palmpasenstok maken 
en werken aan hun profiel.

De communicantjes van Nieuwveen en 
Zevenhoven stellen zich voor tijdens  
de Palmpasenviering in Nieuwveen op 
25 maart om 9.15 uur.
De Eerste Heilige Communieviering is 
in Zevenhoven op zondag 22 april om 
11.15 uur.
Rosa, Teun, Vince, Tim en Milan nodi-
gen u van harte uit om deze vieringen 
bij te wonen.

Ziekenzalving
Op 14 april is er een om 11.00 uur  
een Woord- en Gebedsviering in de  
H. Johannes  Geboortekerk in Zeven-
hoven. Tijdens deze gezamenlijke 
viering van Zevenhoven en Nieuwveen, 

Nieuwveen
Clara parochie  

Vormelingen



Nieuwveen

kunt u de ziekenzalving ontvangen. 
In deze viering gaan pastoor Glas en 
diaken Van Aarle voor.

Plantenverkoop
Wilt u een plantje uit de bloementuin 
van De Nicolaashof? 
Elk voorjaar wordt één van de vier bloe-
meilandjes vernieuwd. Een groot deel 
van deze planten wordt ‘verjongd’ weer 
teruggeplaatst. Van de planten die flink 
uitgegroeid zijn hebben we een deel 
over. Die willen we te koop aanbieden, 
van de opbrengst kunnen wij weer 
nieuwe planten aanschaffen.
U bent welkom op zaterdag 10 maart 
tussen 9.00 en 12.00 uur om wat mooie 
planten te kopen (€ 0,50 per stuk)
Wees er snel bij want op=op!

Interview met de 
bloemengroep 
Elke donderdagmiddag tussen 13.00 
uur en 14.00 uur komen er 4 dames 
naar de kerk om bloemstukken te 
maken. Annie, Riet, Coby en Elsa die 
de algehele leiding heeft. Elsa heeft 
deze taak overgenomen van Henk 
Borst die het jarenlang heeft gedaan. 
Het bloemstuk voor het altaar heeft 
altijd te maken met de lezingen van de 
zondag. Er wordt dan ook veel werk 
van gemaakt. De uitleg van het bloem-
stuk kunt u vinden in de mandjes die 
achter in de kerk, de moeite waard om 
te lezen. Bij grote feesten zoals Pasen 
en Kerstmis, gaan de dames naar het 

bedrijf van Martin Keijzer. Daar maken 
zij de bloemstukken die onder andere 
ook aan de pilaren moeten worden 
gehangen. Al die bloemenpracht gaat 
dan in de aanhanger en wordt door 
Martin naar de kerk gereden waar ze 
geplaatst en opgehangen worden. De 
rozen worden geleverd door Nice2Get, 
een Nieuwveens bedrijf. De overige 
bloemen komen bij Rijlaarsdam van-
daan. De dames vertelden dat het leuk 
en gezellig werk is om met bloemen 
bezig te zijn. Zij doen het voor de kerk 
en ter ere Gods. 
Namens de hele geloofsgemeenschap 
mag ik deze dames hartelijk danken 
voor hun enthousiasme en inzet.

Marian Berkhout

Kledingaktie ‘Nieuwkoop 
helpt Oost-Europa’
In de maand maart start weer de 
kledinginzameling van de werkgroep 
Nieuwkoop helpt Oost Europa. Alle 
goede, schone baby- kinder- en volwas-
senenkleding kunt u brengen. Ook bed-
dengoed, dekens, babyspullen, knuf-
fels, speelgoed en schoeisel is welkom.   
De opbrengst is in zijn geheel voor 
projecten in Roemenië en gebieden in 
Oost Europa waar de nood het hoogst 
is. Ter plaatse verzorgt de kerkelijke 
instantie voor de verdeling, zodat alles 
goed terecht komt. U kunt de kleding 
en goederen, verpakt in vuilniszakken 
inleveren op de volgende adressen:
 
Iedere woensdag in maart tussen 19.00 
en 19.30 uur bij gebouw ‘t Anker, 
A.H. Kooistrastraat 29 in Nieuwveen.  
Iedere woensdag tussen 18.00 en 
19.00 uur bij de Fam. Bartels, Vrijen-
hoek 16 Zevenhoven. 
Verder op zaterdag in maart bij de 
familie Bos, Hogendijk 5 Nieuwveen.  
Een groep vrijwilligers sorteert en  
verpakt de kleding. Als u zich als  

Lief en leed

Gedoopt
27 januari   Kato Cornelia Antonia Hoogervorst 
  dochter van Niels Hoogervorst en Leonie Heemskerk

vrijwilliger wilt aanmelden, of voor  
verdere informatie kunt u bellen  
tel. (0172) 53 45 13.

Dita Bos 

Heer, onze Heer, hoe groot bent U
Verheven en machtig is Uw naam
Wij willen U loven, allen tesaam
Elke nieuwe dag ons gegeven, ook nu.

Wij verwonderen ons over de sterrenpracht
Ook over de maan die licht verspreidt
En die overal te zien is, wereldwijd
Tijdens de avond en de donkere nacht.

Onbegrijpelijk dat U naar ons omziet
En werkelijk aandacht aan ons schenkt
Ook aan al wat op aarde leeft gedenkt
Wij zien het, maar doorgronden het niet.

Heer, onze Heer, groot is Uw majesteit
Dank dat U toch in alles nabij wilt zijn
In vreugde, maar ook in verdriet en pijn
Uw naam zij geprezen tot in eeuwigheid.

Fedde Nicolai

14            www.rkgroenehart.nl
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Martinus deelt mee…..  
Op zondagmorgen 4 februari zaten de 
jongeren in Langeraar vol spanning 
klaar om door de bisschop gevormd 
te worden. Vanuit onze parochiekern 
Noorden waren in de viering van kwart 
over negen twee jongedames van de 
partij. Wij willen Nikkie Pijnacker en 
Floortje van Koert van harte feliciteren 
met deze bevestiging in geloof. Elders 
in deze Samenstromen vindt u een uit-
gebreid verslag van de plechtigheden. 

Intussen hebben we carnaval en 
Aswoensdag achter de rug en zitten 
we midden in de Vastentijd, de voor-
bereiding op de Goede (of stille) Week 
en het hoogfeest van Pasen. Een tijd 
van bezinning en inkeer, van minderen 
en je realiseren dat we het zo slecht 
nog niet hebben in ons koude kikker-
landje, ondanks alle gemopper. Tijdens 
de vasten wordt er vanuit de MOV, 
in samenwerking met omringende 
parochies een MOV-pelgrimage geor-
ganiseerd. Op donderdag 22 maart 
voert de wandeltocht van Bodegraven 
naar Noorden, op vrijdag van Noorden 
naar Woerden en op zaterdag van 
Woerden terug naar Bodegraven. Alle 

overnachtingen vinden plaats bij Kam-
peerboerderij Koole in Noorden. Per 
dag wordt 21 tot 24 km afgelegd. Meer 
informatie staat op de website (www.
rkgroenehart.nl) of in de folder die u 
vorige maand bij de Samenstromen 
kon vinden.

In de Goede Week wordt het paas-tri-
duüm (de vieringen van Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag en de Paaswake) in 
de Clara-parochie alleen in Langeraar 
gevierd. In onze kern is er alleen op 
Goede Vrijdag om 15.00 uur een Kruis-
weg. De Paaskaars en het wijwater 
worden in de Paaswake in Langeraar 
gewijd en Eerste Paasdag onze kerk 
binnengedragen.

Met de werkgroepen van het jongeren-
pastoraat hebben we overlegd hoe we 
jonge ouders en hun kroost kunnen 
betrekken (en betrokken kunnen hou-
den) bij onze parochiegemeenschap. 
De kleutervieringen worden goed 
bezocht en RockSolid/SolidFriends 
draaien goed. Maar voor de tussenlig-
gende leeftijdsgroepen is er te wei-
nig. We willen hiervoor ook wat gaan 
organiseren. In het aprilnummer van 

de Samenstromen volgt hierover meer 
informatie. Heb je hier ideeën voor of 
wil je als vrijwilliger mee doen, meld je 
bij Jos of Hein. 

De pastoraatsgroep

Jubilarissen Cantabo 
Zaterdagavond 10 februari was voor 
het koor Cantabo een feestelijke avond. 
Deze avond waren er 4 jubilarissen in 
ons midden; Nel van Capel en Corrie 
Koppen zijn 25 jaar bij het koor, Nel van 
de Zwet en Lida de Beer zijn 50 jaar bij 
het koor!

In een speciale viering werd herdacht, 
dat Maria in 1858 aan Bernadette 
verscheen. Jan Capel had speciaal 
voor deze viering in de kerk een grot 
gemaakt, met een beeld van Maria en 
Bernadette. Diaken van Aarle ging ons 
voor in deze bijzondere viering. Aan het 
einde van de viering werden de jubila-
rissen naar voren geroepen. Door Hans 
Brouwer werden zij toegesproken en 
samen met Agaath Pietersen werden 
de St. Gregorius speldjes opgespeld. 
De bloemen werden overhandigd door 
Jan Tersteeg. Bijzonder was deze avond 
voor Nel van de Zwet. In verband met 
haar gezondheid kon ze er toch bij zijn 
in de kerk. Allen werden bedankt voor 
het vele jaren zingen bij vieringen en bij 
rouw en trouw. Na afloop van de dienst 

Noorden
Clara parochie  

Floortje van Koert en Nikkie Pijnacker



was er nog een samenzijn in de Riet-
zanger. Ook daar werden ze nog eens 
toegesproken door voorzitster Agaath 
Pietersen en nogmaals werden de 
jubilarissen bedankt voor al die jaren 
trouwe dienst. Ondanks de vergrijzing 
gaan we gewoon door!

Oproep Kruisbeelden-
tentoonstelling
Gedurende de zomeropenstelling van 
onze St. Martinuskerk proberen we 
om het jaar een tentoonstelling in de 
kerk te organiseren. In 2016 was de 
tentoonstelling geweid aan Franciscus 
van Sales, de stichter van de Orde van 
Salesianen waar pater Koster lid van 
was. De vele attributen uit het klooster-
huis, afbeeldingen en een nagebouwde 
kapel gaf dit een mooi beeld van het 
erfgoed van Frans van Sales.

Dit jaar willen we een tentoonstelling 
inrichten met kruisbeelden. Vroeger 
hing er in ieder huis (eigenlijk in iedere 
kamer) een kruis, al dan niet met Cor-
pus (beeld). Veel van die kruizen heb-
ben een geschiedenis, het was van opa 
en oma, of gekocht in Kevelaer, Rome, 
Lourdes, of gekregen bij het trouwen, 
of …. noem maar op. Sommige zijn 
van eenvoudig hout, anderen van 
indrukwekkend houtsnijwerk. Van grof 
siersmeedwerk of van gestileerd draad. 

We doen hierbij een oproep speciaal 
aan parochianen (maar natuurlijk ook 

Noorden

Vastentijd 

Wees alle dagen dankbaar
Voor de dingen die je hebt
Die je tot nu toe in je leven mocht 
ontvangen
 
Wees alle dagen dankbaar
Voor de dingen om je heen
En blijf niet keer op keer naar méér 
verlangen
 
Wees alle dagen dankbaar
En leer het grootse zien
In ’t simpele, ’t gewone en het 
kleine
 
Wees alle dagen dankbaar
Voor het leven dat je hebt
Jij voor ’t jouwe en ik voor het 
mijne      
 
Marianne Busser

Klein Danklied voor
Ziekenzalving 

Gij hebt, o God
dit broze bestaan gewild,
hebt boven ‘t naamloze
mij uitgetild.

Laat mij dan dankbaar leven
de volle tijd,
geborgen in de bevende  
zekerheid.

Dat ik niet
uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen
dan in Uw hand.

aan andere eigenaren) om hun kruis-
beeld gedurende de zomermaanden 
beschikbaar te stellen, het liefst natuur-
lijk met het verhaal erachter. Aanmel-
dingen graag bij Wil Knaap of via het 
parochiesecretariaat.

Jubilarissen Cantabo 

16            www.rkgroenehart.nl
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Vieringen op vrijdagmorgen
2 maart, 9.00 uur Woord en 
Communieviering
16 maart, 9.00 uur Eucharistieviering

Onzichtbaar…..
is het werk dat door sommige vrijwil-
ligers wordt gedaan. We melden u één 
zo’n klus, waarvan u waarschijnlijk niet 
wist dat het hard nodig was. Toen één 
van de kosters na een drukke viering 
de knielkussentjes ging ophangen en 
de gebruikte boekjes wilde verzamelen 
verloor hij bijna zijn evenwicht toen hij 
op een kerkbank leunde. Bijna ging hij 
met bank en al achterover. Bij controle 
van de kerkbanken bleek dat bijna 
alle banken los stonden en achterover 
konden klappen als daar met iets 
teveel gewicht op geleund wordt. Wat 
doet onze Dirk dan? Die trommelt een 
groepje mannen op die gewapend 
met een schroeftolletje en dozen vol 
schroeven alle banken weer muurvast 
vastschroeven op de ondergrond. Hij 
heeft voorgerekend hoeveel schroe-
ven de mannen weggewerkt hebben. 
Het exacte aantal ben ik vergeten 
maar in ieder geval waren het er heel 

veel. Al met al zijn deze mannen er 
met z’n drieën een hele dag mee bezig 
geweest, op de knietjes, op de harde 
tegelvloer in de kerk. Een bedankje is 
dus wel op z’n plaats. U kunt als kerk-
ganger weer veilig zitten. 
 
Stormschade
Ook onze kerk kwam niet ongehavend 
uit de storm die op 17 januari over ons 
land woedde. Het regende dakpan-
nen. Meer dan 100 pannen kletterden 
op het plein, grote gaten in het dak 
achterlatend. Ook deze schade werd 
voortvarend aangepakt, de scherven 
werden verzameld en de stoere man-
nen die het dak op moesten, hadden 
al snel de klus weer geklaard. In de 
tuin naast de Orangerie moest een 
grote Leylandi-conifeer het onderspit 
delven en ging om. Deze leverde ver-
der geen gevaar op. 

Ook hier werd de schade voortvarend 
aangepakt en is alles weer opgeruimd. 
Ook zo’n klus die voor ons kerkgangers 
plaatsvindt op momenten, waarvan wij 
denken dat er niemand in en om de 
kerk te vinden is, maar niets is minder 
waar. Er wordt altijd wel gewerkt door 
onze vrijwilligers, die met hart en ziel 
bezig zijn voor ons mooie kerkgebouw 
en de tuin eromheen. 

Actie PCI
Midden in deze vastentijd vraagt de 
PCI aandacht voor de Voedselbank 
KBEO (Kaag & Braassem en Omstreken 
voorheen Alkemade) Hoewel onzicht-
baar voor onze ogen, zijn veel mensen 
afhankelijk van de Voedselbank in onze 
omgeving. Daarom vraagt de PCI aan 
u of u, als u naar de kerk komt, wat 
houdbare levensmiddelen wilt meene-
men en deze in de daarvoor bestemde 
winkelwagen wilt leggen. Als u uw 
wekelijkse boodschappen doet, voeg 
dan wat extra’s toe voor in deze winkel-
wagen. Mogen wij op uw inzet rekenen 
voor de mensen in onze omgeving? 

Dank u wel namens PCI Zevenhoven

Heilig Vormsel                                                                                                     
In september zijn wij gestart met 
de bijeenkomsten voor het Heilig 
Vormsel project. 38 kinderen van 
groep 8 uit de gehele Clara federatie 
+ Leimuiden hebben zich opgegeven.                                                         
Wij  hebben gewerkt vanuit een 
nieuw project boek Vormselkracht: 
Het Licht op ons pad.         

De bijeenkomsten, 8 in totaal hadden 
een thema, en werden in verschillende 
parochies gehouden. Een hele mooie 
viering was er op 4 februari met 
bisschop Van den Hende en pastor 
Van de Reep waarin Mette - Sven 
en Jessie het Heilig Vormsel hebben 
ontvangen. Er komen nog een paar 
activiteiten zoals: 
Een bijeenkomst met Rock Solid.                                                                                                                                      
De soberheidsmaaltijd, op 16 maart, 
die wordt klaar gemaakt door 
vormelingen.                                                             
Uitnodiging voor de generale van 
de Passion op zaterdag 24 maart 
om 14.00 uur.                                                                          
En 19 mei de Vuurdoop in Rotterdam. 

Soberheidmaaltijd in de 
Orangerie
Op vrijdag 16 maart is het weer tijd 
voor de jaarlijkse soberheidsmaaltijd 

Zevenhoven
Clara parochie  

Stormschade



Lief en leed

Overleden
16 januari  Bernard Hassing   79 jaar

van de MOV en de Vormelingen. Zij 
zetten hun beste beentje voor om een 
fijne broodmaaltijd en zelfgemaakte 
soep te serveren. De maaltijd start 
om 18.00 uur, vanaf 17.30 uur kunt u 
binnen lopen en wordt u ontvangen 
in de grote zaal van de Orangerie.                                                                                                                                       
De kosten voor de maaltijd bedragen 
€ 5, -. De opbrengst komt geheel ten 
goede aan het Vastenactie project in 
Zambia. U kunt zich opgeven voor deze 
maaltijd via het formulier achter in de 
kerk of bij Gerard van den Ham via 
tel. (06) 120 433 66.
Graag tot ziens op 16 maart!

Werkgroep MOV en de Vormelingen
 
Eerste Heilige Communie 
Naast het Ankerproject zijn er nog een 
paar activiteiten geweest voor de com-
municantjes uit de kernen Nieuwveen 
en Zevenhoven.
Zo zijn wij 21 februari naar de bakker 
geweest en hebben broodjes gebak-
ken, deze met elkaar gedeeld en opge-
geten. Daarna zijn wij naar de pastorie 
in Nieuwveen gegaan, om te werken 
aan ons profiel. 

Ook worden alle kinderen in de gele-

genheid gesteld om een Palmpaasstok 
te versieren op vrijdag 23 maart vanaf 
13.30 uur in de Orangerie in Zeven-
hoven. Wel zelf je stok meenemen.
De communicantjes stellen zich voor 
in de Palmpaasviering op zondag 25 
maart om 9.15 uur in de kerk in Nieuw-
veen. De Eerste Heilige Communie 
viering is zondag 22 april om 11.15 uur 
in Zevenhoven. Het zou leuk zijn voor 
de communicantjes Matthijs - Fajah - Jip 
en Natalia als er klasgenootjes aanwe-
zig zijn in de feestelijke viering.   

Passion
Als deze Samenstromen bij u op de 
mat valt, heeft u waarschijnlijk de af-
fiches voor de Passion al zien hangen 
in ons dorp. Deze maand gaat het dan 
echt gebeuren. 25 maart… zet deze 
datum in uw agenda. Het belooft een 
mooi en sfeervol gebeuren te gaan 
worden. Wellicht ziet u zichzelf nog 
terug op het grote scherm, waarop we 
het lijdensverhaal uitbeelden. Weet u 
nog, 10 september vorig jaar, toen u 
deelnam aan de eerste fotoshoot voor 
de Passion?        
                                                                 
Een kaartje voor de Passion kost 
€ 5,- inclusief consumptie en zijn ver-

krijgbaar in de dagwinkel  van Kees  
en Dirk. U kunt ze ook via de mail  
reserveren, het emailadres luidt:  
passionrevivalzevenhoven@gmail.com. 
Omdat we hopen dat we twee keer 
een volle kerk zullen hebben, willen wij 
u vragen, zeker als u in Zevenhoven 
woont, zoveel mogelijk op de fiets te 
komen. Dit in verband met de beperkte 
parkeerruimte. 

Passietocht in Nieuwveen 
en Zevenhoven                                                                                                                         
Ook dit jaar hebben de protestantse 
gemeenten en de rooms katholieke 
parochiekernen van Nieuwveen en 
Zevenhoven een passietocht. Het 
belooft weer een mooie en boeiende 
tocht te worden. De tocht is gepland op 
27 maart in de avond. Op bijgevoegde 
flyer treft u de informatie.

Diaken André van Aarle

Activiteit Orangerie
Dinsdagmiddag 20 maart gaan we een 
paasstuk maken. U heeft hiervoor een 
mandje of bloempot nodig als basis. 
Daarin gaat oase, mos, kleine narcisjes, 
hedera, katjes en kwarteleitjes.
Wij zorgen uiteraard voor de materi-
alen. We starten om 14.00 uur en de 
kosten zijn € 8,-. 
Opgeven bij jokevtol@gmail.com  
of tel. (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda

Zevenhoven

Vormelingen
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Op weg naar Pasen  
De laatste week voor Pasen noemen 
we in de kerk de Goede Week. Mis-
schien een vreemde naam voor een 
week waarin we gedenken dat Jezus 
sterft. Toch klopt het. Dat komt omdat 
we meer gedenken dan slechts de 
dood van Jezus. Deze week noemen 
we “goed”, want we gedenken de 
liefdesgave van Jezus. Zijn leven was 
het verkondigen van de boodschap 
van het Rijk van God. Een boodschap 
die niet bij iedereen in goede aarde 
viel. De tegenstand werd zo groot dat 
het hem zijn leven kostte. Jezus gaf zijn 
leven voor die boodschap van liefde en 
barmhartigheid.

De Goede Week loopt uit op Pasen, 
feest van de opstanding. God heeft 
Jezus, die aan het kruis gestorven is als 
een misdadiger, hoog verheven aan Zijn 
rechterhand.
We beginnen de week met Palm- en 
passiezondag, Jezus’ intocht in Jeruza-
lem, op donderdag gedenken we het 
Laatste Avondmaal van Jezus en zijn 
leerlingen. Op vrijdag bidden we ’s mid-
dags de Kruisweg en ’s avonds wordt 
het Lijdensverhaal gelezen. Zaterdag is 
het stil en ’s avonds houden we de wake 
en maken de overgang naar Pasen.

In Hoogmade
Het is niet mogelijk om alle vieringen 
van de Goede Week in alle kerken te 
laten plaats vinden. In de kerk van 
Hoogmade vieren we zondag 25 maart 
Palmzondag. Woensdagmiddag 21 
maart mogen kinderen de Palmpaas-
stokken versieren in de ruimte naast 
de kerk, van 13.30 – 14.30. We vertellen 
over Palmpasen en de Palmpasenstok.

Goede Vrijdag, 30 maart, komen we  
’s middags samen in de kerk om te bid-
den bij het kruis voor de wereld en de 
noden van de wereld. We nodigen u uit 
om een bloemengroet mee te brengen.
Zondag 1 april, is de feestelijke Paasvie-
ring met eucharistie.

Vespervieringen
Samen met de christenen uit de andere 
kerken houden we in de Goede Week 
drie korte vespervieringen ter voorbe-
reiding op Pasen. Deze zijn maandag, 
dinsdag en woensdagavond om  19.15 
uur in de Gereformeerde Kerk, dokter 
A. Kuyperweg 1 in Woubrugge.

Schoolviering
‘Het teken van het Licht’ 
Licht is een belangrijk symbool in ons 
geloof. Het verhaal van de schepping be-
gint met licht. Jezus is het Licht voor de 
wereld. Hij zegt ons dat God alle mensen 
roept om licht te zijn voor elkaar.
Donderdagmorgen 29 maart hebben 
we met de kinderen en leerkrachten van 
de Ter Doesschool de Paasviering. De 
viering begint om 10.45 uur. Wie kan, is 
daarbij van harte welkom.

Een mooi begin 
Er is met veel plezier gekliederd tijdens 
de eerste Kliederkerk op 10 februari 
in het Dorpshuis van Oud Ade. Met 
water en schelpen maakten we de zee, 

met lijm en papier werden prachtige 
vlinders en konijnen gemaakt. En met 
scheerschuim werden regenwolken ge-
maakt. Na al het knutselen en kleuren 
vertelden we elkaar het verhaal van de 
schepping. Een flinke groep kinderen 
en volwassen hadden een fijne middag 
met elkaar.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Collage vastenactie 
U kunt er niet om heen, of beter gezegd 
u moet er omheen: de collage voor de 
Vastenactie. We hebben voor u  

Hoogmade/Woubrugge 
Fransicus parochie  

Kliederkerk Oud Ade



Lief en leed

Overleden
25 januari Adriana Maria Johanna van der Star-van der Slot 93 jaar

Hoogmade/Woubrugge

materialen uitgestald die heel goed  
gebruikt kunnen worden in het wees-
huis Sunsuntila. Een dagopvang voor 
kinderen waarvan de ouders ernstig 
ziek zijn of zijn overleden. De kinderen 
krijgen eten en hun schoolgeld wordt 
betaald  voor de Victor Braun school 
in Mbala. De school voor het gehan-
dicapte kind. Op de posters staat een 
bijdrage die besteed wordt voor de 
volwassenen. Als u de kinderen en de 
volwassenen in Zambia wilt helpen, kan 
dat door uw bijdrage over te maken 
op: IBAN; NL21 INGB 0000005850 
t.n.v. Vastenactie, in de collectedoos 
bij de collage of op 9 en/of 10 maart 
een kopje koffie te gaan drinken bij de 
COOP.

MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede)
Twan Goes en Jeanne Borst Oudshoorn

Begraven op de 
R.K. begraafplaats
De afgelopen maanden heeft de 
beheercommissie in samenwerking 
met de kerkhofcommissie en Begra-
fenisvereniging St. Barbara gewerkt 
aan documentatie rondom uitvaarten 
in Hoogmade. Dit kunt u vinden op de 
website van onze parochiekern. 
Vaak werd de vraag gesteld wie er 
begraven of bijgezet mogen worden 
op de begraafplaats achter de paro-
chiekerk in Hoogmade. Dit is een R.K. 
begraafplaats voor parochianen. Wie 
is een parochiaan? Als je ingeschreven 
staat en in Hoogmade/Woubrugge 
woont, ben je een parochiaan van onze 
parochiekern, ook als je door ziekte 
elders verzorgd of verpleegd wordt. Of 
tijdelijk wegens studie of werk buiten 
de parochiekern verblijft.
Het kan zijn dat je gaat verhuizen, en 
binding wilt houden met de parochie-
kern. In dat geval kun je je aansluitend 
aan de verhuizing inschrijven als voor-
keursparochiaan. Je doet actief mee 
aan de actie Kerkbalans en je neemt 

deel aan het leven in de geloofsge-
meenschap. Dan heb je ook het recht 
om op de begraafplaats begraven of 
bijgezet te worden.

Dat recht geldt ook voor leden van de 
Nederlands Hervormde Gemeente 
Hoogmade en die woonachtig zijn 
binnen de territoriale grenzen van de 
parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte – 
De Goede Herder zoals deze golden op 
31 december 2006. Deze leden hebben 
ook het recht op begraven te worden 
op de begraafplaats achter de paro-
chiekerk.

De beheercommissie

Annemarie en Gina, hartelijk 
bedankt!
Na zich een aantal jaren met veel en-
thousiasme en veel plezier te hebben 
beziggehouden met bloemschikken 
in onze kerk hebben Gina Broekstra 
en Annemarie Neijman besloten om 
hiermee te stoppen. Namens onze 
parochianen willen we hen hiervoor 
bij deze bedanken. We hebben steeds 
weer mogen genieten van de fantasie-

rijke creaties die zij elke keer wisten 
te bedenken en te schikken. In een 
zelfbedachte kleurrijke opstelling van 
een bloemstuk een bijbeltekst uit-
beelden. Wat geweldig knap! Jammer 
dat daar nu een eind aan is gekomen, 
maar Annemarie en Gina: heel hartelijk 
bedankt!

Meld u zich aan a.u.b. !!!
We zitten nu nog niet helemaal ont-
hand, want we hebben gelukkig Tiny 
Schuijt nog, die voorzien van jarenlange 
ervaring ook al weer jaren onze kerk 
prachtig weet te versieren. Toch zijn we 
nu een stuk kwetsbaarder geworden 
natuurlijk. We mogen en kunnen er niet 
op rekenen dat Tiny altijd beschikbaar 
is. Dus als u zich af en toe wilt inzet-
ten om te gaan bloemschikken en met 
name als u iemand bent die wat grote-
re stukken kan maken: meldt u zich aan 
alstublieft! Dat kan bij het secretariaat 
of bij iemand van de beheercommissie.

De beheercommissie

Collage vastenactie
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Doen wat niemand wil doen
Het Households in Distress-programma 
van de zusters vormt het Vastenactie 
campagneproject 2018. In het Mbala-
district in het noorden van Zambia 
werken de zusters van de Heilige Harten 
van Jezus en Maria onder de zieken, de 
zwakken en de verschoppelingen. Hier 
heeft het hiv-virus hard toegeslagen 
rond het midden van de jaren tachtig. 
Een hele generatie lijkt weggevaagd; 
ongeveer 380.00 kinderen zijn (half) 
wees geworden. Zij worden meestal 
opgevangen door familie, vaak grootou-
ders, die te weinig geld hebben om deze 
kinderen naar school te laten gaan. Het 
scholenproject gaat over een opvang-
centrum voor kinderen die hun ouders 
moeten missen en over een school voor 
kinderen met een beperking. 
De zusters gaan waar niemand gaat. 
Hun hulp geeft mensen hun waardig-
heid terug en ze geven hen een duwtje 
in de rug zodat zij weer op kunnen 
bloeien en voor hun familie kunnen 
zorgen. Helpt u ook mee?
In onze parochiekern Sint Jan de Doper 
organiseren we allerlei activiteiten om 
voor dit project geld in te zamelen: 
• In dit blad vindt u het vastenzakje 

en een campagnefolder, daar leest 
u alles in over het project. U kunt 
Vastenactie machtigen een bedrag 
te incasseren of het zakje in de bus 
achter in de kerk deponeren.

• De R.K. scholen in Leimuiden en 
Rijnsaterwoude worden geïnformeerd 
over het project. 

• Op donderdag 1 maart wordt er door 
de pastoraatsgroep samen met de 
Protestantse Gemeente Leimuiden 
een solidariteitsmaaltijd gehouden in 
“de Ontmoeting” in Leimuiden. Aan-
vang 17.30 uur. 

• De plantjesactie: op verschillende 
momenten zullen Carl en Sonja weer 
plantjes verkopen voor het project in 
Zambia.

• U kunt een bedrag storten op het 
banknummerNL08RABO0127704000 
van R.K. Parochiekern St. Jan de Doper 
onder vermelding van Vastenactie. 

Op www.vastenactie.nl vindt U meer 
informatie over het project.

Verdere uitleg over de 
diverse activiteiten
Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd - 
Plantjesactie voor de Vastenactie  
Donderdag 1 maart wordt door de 
pastoraatsgroep en de Protestantse 
Gemeente Leimuiden een  gezamen-
lijke solidariteitsmaaltijd georganiseerd 
in de “Ontmoeting”. 
De maaltijd begint om 18.00 uur en de 
deur is open vanaf 17.45 uur.

Deze gezamenlijke maaltijd staat in 
teken van het vastenproject 2018 “Even 
minderen voor een ander”. 

Ook dit jaar kunt u weer mooie schalen 
met violen kopen voor de vastenactie.
De verkoopmomenten zijn:
De gezamenlijke solidariteitsmaaltijd 
1 maart
St. Jan de Doperkerk 4 maart na de 
viering van 9.15 uur
Seniorenviering 22 maart

Pelgrimstocht Vastenactie 
2018 tot in het  Groene Hart 
geraakt
Drie dagen wandelen en bezinnen door 
de polders en langs het water tussen 
Woerden, Bodegraven en Nieuwkoop, 
van donderdag 22 maart tot en met za-
terdag 24 maart. Zie verdere informatie 
in de folders achter in de kerk.

M.O.V. Vastenactie
Anneke Bosma  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Fransicus parochie  

Nieuws van Akkoord
In februari was er naast het zingen in 
de viering ook de jaarlijkse playback-
show met de strijd om de grote wissel-
beker. De show was in een nieuw jasje 
gestoken met als thema: Glitter en Gla-
mour. 9 Acts verwarmde de dansvloer 
met tussendoor leuke spelletjes. Het 
was een gevarieerde avond. Daphne en 
Lisa namen dit jaar de wisselbeker mee 
naar huis.  

Tussen 5 en 9 maart komt Akkoord bij 
u aan de deur met de collectebus van 
Jantje Beton. 

Verder zingt Akkoord op de volgende 
data:
Zondag 18 maart 12.00 uur Kliederkerk
Zondag 25 maart 09.15 uur Palmpasen 



en presentatieviering EHC
Vrijdag 30 maart 15.00 uur Kinderkruis-
weg Wij vinden het erg leuk als u naar 
ons komt luisteren. 

Paas Seniorenviering 
Donderdag 22 maart is er weer een 
seniorenviering in de St. Jan de Doper 
kerk in Leimuiden en Rijnsaterwoude. 
De viering begint om 9.30 uur. 
De viering wordt muzikaal ondersteunt 
door het Caeciliakoor.  Pastor B. Bosma 
gaat ons voor in deze eucharistie-
viering.  Na afloop is er een gezellig 
samenzijn in de Priester Hendrikzaal.
De koffie en thee met iets lekkers staat 
dan klaar. 

Wilt u graag vervoer dan kunt u contact 
opnemen met Mevr. Wil Koeleman, 
tel. (0172) 50 87 39.

Netwerk van Liefde 
Er is een Chrisma-mis op woensdag 28 
maart om 19.30 uur in de Elisabeth- en 
Laurentius-kathedraal te Rotterdam. 
De Bisschop wijdt dan de oliën voor de 
ziekenzalving en de catechumenen.
Bij die gelegenheid wordt ook - sym-
bolisch -  een voedseloffer door de 
bezoekende parochievertegenwoor-
digers aangeboden. Vraag aan U is 
om hiervoor op zaterdag 17 maart 
om 19.00 uur, een “voedseloffer” mee 

te brengen. De mis wordt dan door 
Pastoor Glas voorgegaan, Dit alles in 
het kader van het “netwerk van liefde”!! 
Ondergetekende rijdt op de 28ste naar 
de Chrisma-dienst. Mocht er belang-
stelling zijn, er kunnen 3 passagiers 
mee. Geschatte vertrektijd rond 18.00 
uur en weer thuis om 22.00 uur.
Bel me hierover op tel. (06) 515 106 02.

Joris Gonggrijp 

Uit “De Vrolijke Kerk”

Uitgaansdag 
De collectanten van de kerk gingen een 
dagje uit. Met hun dames. De collec-
tanten zorgden altijd voor de collecte 
en daar maakten ze een potje van. Het 
waren altijd fijne reisjes. Ze gingen een 
keer met de boot naar Volendam. Maar 
toen gebeurde er iets vreselijks. Ze wa-
ren de haven nog niet uit of er stak een 
hevige storm op. Een noodweer barstte 
los en een ramp dreigde. Volledige 
paniek. Een van de dames riep: ‘Laten 
we iets godsdienstigs doen.’ 
En collectant van Dijk pakte een schaal 
en ging collecteren. 

Met toestemming van de rechthebben-
den ontleend aan: J Olsthoom, De vro-
lijke kerk. 90 Goede Herdermoppen uit 
de verzameling van een oud-pastoor. 
Leiderdorp/Zoeterwoude 2016.

Peppelhofviering 
Op vrijdag 23 maart om 9.30 uur is er 
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) 235 777 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

Lief en leed

Huwelijksjubileum
28 maart Dhr. C. van Schagen en Mw. C. van Schagen-Droog  50 jaar

Leimuiden/Rijnsaterwoude

HIJ IS VERREZEN

Wat een feest, wat een welkom,
glorievol werd Jezus in Jeruzalem 
binnengehaald; maar al  snel 
daarna gevangen genomen,
het verraad met zilverstukken 
betaald.

Verraden door één van zijn 
vrienden.Verraden door Judas 
met een kus…!! Hoe pijnlijk is 
dat…?!                                  
Héél teleurstellend voor Jezus dus.
Daarna weggevoerd, vernederd, 
geslagen, ondervraagd, gemar-
teld, bespuwd en bespot. 

Het hield niet op: “Hij, de koning 
der Joden? Laat me niet lachen. 
De Zoon van God??!!”
“Aan het kruis met Hem! 
Kruisig Hem!!” zo klonk het 
uit vele kelen. 
Massa hysterie, dat was het wel…
of het niemand wat kon schelen.

Jezus moest zelf zijn kruis dragen, 
dat viel Hem zwaar, Hij bezweek 
drie maal. Simon van Cyrene 
werd gedwongen Hem te helpen, 
dat was een ander verhaal. 
 Ja, aan het kruis tussen twee 
misdadigers gestorven werd 
Hij daarna in een graf gelegd;
waar Hij na drie dagen is 
VERREZEN !!! zoals reeds heel 
lang was voorzegd.

Dat is ons aller redding,…
ja, de kern van ons geloof
Hij heeft onze schuldenlast 
gedragen en ons het koninkrijk 
beloofd.

Dorothé Klein-Verdel
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Dinsdagmorgen 
13 maart om 9.30 uur Eucharistie 
in Oud Ade. Voorganger is pastor B. 
Bosma. Na de viering is er koffie op de 
pastorie.
27 maart om 9.30 uur Viering van 
woord en communie in OA. Voorganger 
is diaken A. van Aarle.

Thuiscommunie
Er is een communieronde op dinsdag 6 
en 20 maart. 
Ook op Witte Donderdag 29 maart is er 
’s morgens een communieronde. Wilt 
u op deze dag graag de H. Communie 
thuis ontvangen? Dan kunt u dit mel-
den bij het secretariaat op de pastorie 
van Rijpwetering, tel. (071) 501 82 78. 
Geopend op maandag- en woensdag-
ochtend van 9.00 -10.30 uur.

Doopviering
Op zondag 11 maart om 14.15 uur 
wordt Bregje Paauw in Rijpwetering 
gedoopt.

Gezinsviering Palmpasen - 
palmpasentak
Op Palmzondag vieren wij de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Elk jaar versie-
ren wij in de weken ervoor met de kin-
deren van basisschool De Kinderbrug 

de Palmpasenkruisen, om deze naar 
zieke of aan huis gebonden parochia-
nen te brengen. 
De Palmpasenviering is op zondag 25 
maart om 11.15 uur in de kerk van Rijp-
wetering met diaken André van Aarle 
als onze voorganger. Het kinder- en 
jeugdkoor LOSZ zal weer voor ons zin-
gen. Tijdens de viering worden nieuwe 
palmtakjes gewijd en houden we een 
palmprocessie. Voor de allerkleinsten is 
er kindercrèche in de pastorie.
Graag tot ziens in de kerk.

Werkgroep gezinsvieringen

Kindercrèche
Tijdens de gezinsviering op zondag 
25 maart, Palmpasen, en de viering 
op zondag 1 april, Eerste Paasdag in 
Rijpwetering is er kindercrèche op de 
pastorie. U kunt deze bereiken via de 
deur rechts voor in de kerk. 

Kruisweg
Op woensdag 14 februari is de veertig-
dagentijd begonnen. Een periode van 
bezinning en versobering, die uitmondt 
in de Goede Week ter voorbereiding op 
Pasen. 
De kruisweg is op Goede Vrijdag om 
15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens 
de overlevering Jezus stierf. Biddend en 
zingend langs de veertien afbeeldingen 
van de lijdensweg van Christus.
Van harte worden ook de kinderen uit-
genodigd om de Kruisweg mee te lopen 
en bloemen neer te leggen bij het kruis
Vrijdag 30 maart om 15.00 uur in de 
H. Bavokerk te Oud Ade. U bent meer 
dan welkom.

Els van Schie en Tineke van Hoorn

Inzameling voedselbank 17 en 
18 maart
Tijdens de vieringen op 17 maart in Oud 
Ade en 18 maart in Rijpwetering zullen 
er pakketten worden ingezameld voor 
Voedselbank KBEO (Kaag en Braassem 
En Omstreken).
In Nederland leeft meer dan 1 miljoen 

mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen de allerarmsten 
door ze tijdelijk te voorzien van voed-
selpakketten. Daarin werken ze samen 
met bedrijven, instellingen, overhe-
den en particulieren. Zo zorgen we er 
samen voor dat de armoede wordt be-
streden, voedseloverschotten verdwij-
nen en het milieu minder wordt belast. 
Met het motto ‘Oog voor voedsel Hart 
voor mensen’.
Om de zelfredzaamheid te vergroten, 
wordt er samengewerkt met lokale 
organisaties die de mensen helpen 
weer op eigen benen te staan. Voed-
selhulp moet immers tijdelijk zijn. Er 
wordt streng gekeken naar inkomen, en 
toezicht gehouden op de te besteden 
gelden.
Als kerk zijn we mede verantwoorde-
lijk voor onze naasten die minder te 
besteden hebben. En willen we ervoor 
zorgen dat zij tijdens de paasdagen wat 
extra’s hebben.
Een klein gedeelte van de ingezamelde 
goederen wordt bestemd voor de 
voedselbank te Rotterdam, en dit wordt 
tijdens de Chrismaviering op 28 maart 
overhandigd.
Voorbeelden van wat er in het voed-
selpakket aanwezig zou kunnen zijn is 
blikgroenten, soep, koffie, thee, pasta, 

Oud Ade/Rijpwetering
Fransicus parochie  
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Gedoopt
4 februari Philou Schepman
  dochter van Erik en Saskia Schepman – van der Meer

Overleden
20 januari Johannes Petrus Jozef van der Geest  84 jaar
1 februari Christina Engelina Maria van Amsterdam- Wolvers 59 jaar

rijst, zeep, waspoeder, tandpasta etc. 
Het zou fijn zijn indien er chocolade 
eitjes mee kunnen worden ingezameld.
In het weekend van 17 en 18 maart 
staan er manden achter in beide ker-
ken, waarin u het meegebrachte materi-
aal kunt deponeren. We hopen dat u 
allen meedoet om ook de allerarmsten 
in de Gemeente Kaag en Braassem te 
helpen. Wij rekenen op u!

De pastoraatsgroep

Uitnodiging seniorenochtend
Dinsdag 24 april om 10.00 uur is er een 
viering voor senioren in de kerk van 
Rijpwetering. We nodigen hiervoor alle 
65plussers en hun partners uit onze 
parochiekern uit.
Daarna is er gelegenheid voor ontmoe-
ting in dorpshuis Plein 13 met koffie of 
thee en ’n glaasje.
U ontvangt hiervoor géén persoonlijke 
uitnodiging meer in de bus, dus schrijf 
deze datum gelijk in uw agenda. Wij ho-
pen velen van u te mogen ontmoeten.

De pastoraatsgroep 

Kliederkerk 
Zaterdag 10 februari hadden wij onze 
eerste Kliederkerk in het dorpshuis van 
Oud Ade. Het was een bijzondere mid-
dag omdat de meeste kinderen en ou-
ders dit nog niet eerder meegemaakt 
hadden. Zo stak de Kliederkerk van de 
kernen Rijpwetering/Oud Ade en Hoog-
made van wal met een zeer geslaagde 
bijeenkomst. En wat mochten we een 
zegenrijke middag beleven. Een zaal vol 
kinderen en (groot) ouders. Knutselen, 
zingen, bidden, naar het Bijbelverhaal 
luisteren, spelletjes doen en lekker 
eten. Wat een creativiteit van het hele 
team. Allemaal ingrediënten voor een 
geslaagde middag
Mooi om jong en oud te zien genieten. 
Voor herhaling vatbaar!

Kinderwoorddienst 
Op zondag 4 maart is er tijdens de vie-
ring in Rijpwetering kinderwoorddienst.
Dus: ouders en grootouders van 

Een indruk van de 1ste Kliederkerk

Oud Ade/Rijpwetering

schoolgaande kinderen: aarzel niet, 
neem op zondag 4 maart je kind of 
kleinkind mee naar de kerk. We ver-
welkomen 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 zondagvie-
ring meebeleven.
Graag tot dan!

Katrin van Polanen en Pauline Chauvet

Onderhoud H. Bavo kerk  
Oud Ade
In 2016 is een groot deel van de 
buitenkant van de kerk opgeknapt. En 
het resultaat is prachtig. Dit kon alleen 
maar gebeuren met de financiële hulp 
van alle mensen die de kerk van Oud 
Ade een warm hart toe dragen. Waar 
wij iedereen nogmaals heel hartelijk 
voor bedanken. Maar een deel aan de 
noordoostzijde van de kerk moet nog 
gebeuren. Dit is lang niet zo ingrijpend 
als de werkzaamheden die in 2016 
uitgevoerd zijn, maar het moet wel uit-
gevoerd worden. Het was in eerste in-
stantie gepland in het najaar van 2017, 
maar nu gaat het dan toch gebeuren. 
Op 3 april zal de steiger geplaatst wor-
den aan de noordoostzijde van de kerk. 
De verwachting is dat de werkzaam-
heden in totaal 12 weken in beslag 
nemen. Ook enkele gebrandschilderde 
ramen boven het priesterkoor wor-
den opgeknapt. En dan is de gehele 
buitenkant van de kerk klaar en weer 
toekomstbestendig. 
Maar onderhoud aan zulke mooie 
monumentale gebouwen blijft ook 
in de toekomst noodzakelijk, dus uw 
bijdragen zoals de Actie Kerkbalans zijn 
en blijven heel hard nodig.

De beheercommissie
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Afsluiting adventsaktie
Wij danken alle mensen, die geko-
men zijn voor de Congolese hapjes,                                                                                              
heel hartelijk . Guus Prevo voor 
de presentatie over het project, 
de pindasoep, de couscous en pit-
tige boontjes, de kippenvleugeltjes 
en de heerlijke ananastaart, het 
smaakte prima. Andre van Aarle 
opende met gebed en ook pastoor J. 
Glas was aanwezig. Gerrie eindigde 
de middag met het Wees Gegroet.                                                                                                    
De opbrengst was € 167,00 plus de 
adventcollecte € 212,05.

Gerrie, Jolanda, Twan, en Thea,  
van de M.O.V. Franciscusparochie

Activiteiten rond de 
vastenactie 

Plantjesverkoop
Op zaterdag 10 maart is er een plant-
jesverkoop, op het Noordplein. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
Vastenactie, (doel dit jaar Zambia, zie 
Samenstromen van februari, pagina 
28) Als u plantjes komt kopen steunt u 
de mensen in Zambia voor een betere 
toekomst.

Wandeltocht  op zondag 11 Maart
Deze wandeltocht wordt  georgani-
seerd door de Vastenactie in samen-
werking met Plantaris, onze hardloop 
en wandelvereniging. Het is een wan-
deling van 5 of 10 kilometer door onze 
mooie omgeving, speciaal bedoeld 
voor gezinnen met kinderen. Deze 
krijgen onderweg nog een fruitige trak-

tatie. Voor de kosten hoeft u het niet 
te laten: € 3,00  per persoon, kinderen 
tot 12 jaar gratis. Inschrijven is bij het 
Treffers gebouw aan het sportpad,
Hier is ook gelegenheid om na de 
wandeling, een bakkie koffie met wat 
lekkers te kopen, wat door vrijwilligers 
gebakken is. Vanaf 9.00 uur kunt u zich 
inschrijven, tot 10.00. uur
Komt allen heerlijk wandelen en 
steun de mensen in Zambia.

Vastenactiemaaltijd
De Vastenactiemaaltijd is weer gepland 
en wel op dinsdagmorgen 13 maart.
Zoals gebruikelijk begint dan de viering 
om 10.00 uur, en is er daarna weer het 
kopje koffie, 
waar een ieder voor is uitgenodigd.
Na de koffie is er de maaltijd  met weer 
heerlijke soep, brood en toetje, 
Voor de maaltijd moet u zich opgeven. 
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 
Voor slechts € 7.00 steunt u het goede 
doel, en heeft u een heerlijke maaltijd.
U kunt zich opgeven voor de maaltijd 
bij het secretariaat, of via het inschrijf-
formulier in de kerk.

De MOV groep, Jolanda en Thea

Palmpasen 2018
Zondag 25 maart is het Palmpasen. 
Dit vieren we tijdens de familieviering 
op zaterdag 24 maart om 17.00 uur 
waarin pastoor Glas voor zal gaan. 
Tijdens deze viering worden de kinde-
ren voorgesteld die hun eerste Heilige 
Communie gaan doen.
We hebben via de scholen kinderen 

gevraagd weer Palmpasenstokken te 
maken. Nu is het natuurlijk leuk om 
deze palmpasenstokken te brengen bij 
mensen die dit goed kunnen gebrui-
ken en blij zijn een palmpasenstok te 
ontvangen.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben 
we u hulp nodig. Weet u iemand van-
uit de parochie die het leuk zou vinden 
een palmpasenstok te ontvangen meld 
die persoon dan aan via familievierin-
gen@hotmail.com of neem telefonisch 
contact op tel. (071) 331 82 75. We zien 
u reactie graag tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,Suzanne de Jeu en 
Joze Koot

Palmpaasstokken
Informatie over de palmpaasstokken 
kunt u lezen in de nieuwsbrief van de 
scholen. Wij nodigen alle kinderen van 
harte uit hier aan mee te doen, zij zul-
len veel mensen blij maken!

Palmpaasviering
Palmzondag valt dit jaar op 25 maart. 
De viering van deze dag wordt op 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Voor hen doen we het
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televisie uitgezonden. Daarom wordt 
de traditionele gezinspalmpaasviering 
gevierd op zaterdagmiddag 24 maart 
om 17.00 uur, waarbij iedereen van 
harte welkom is.

De kinderen, die dat willen, mogen de 
volgende morgen terugkomen om in 
de tv-viering met hun palmpaasstok 
mee te lopen in de processie. ( Zie ook 
het stukje van Suzanne en Joze.)

Chrismamis
Op de vooravond van Witte Donder-
dag, woensdag 28 maart, wordt, alleen 
in kathedralen, de zogenaamde Chris-
mamis opgedragen.
Het is een Eucharistieviering onder lei-
ding van de bisschop waarin oliën wor-
den gewijd en bovendien de eenheid 
van de plaatselijke Kerk tot uitdrukking 
komt: immers alle parochies van het 
bisdom zijn in deze Viering vertegen-
woordigd. Vanuit deze ene Viering 
worden de oliën meegenomen naar de 
afzonderlijke parochiekerken. O.a. het 
chrisma, een van de drie soorten olie 
die in de Liturgie worden gebruikt.

In het woord chrisma kunnen we de 
naam Christus herkennen: Gezalfde.
Chrisma is een geurige, met olijfolie 
vermengde balsem, die gebruikt wordt 
bij de zalving na de Doop, bij het 
Vormsel, bij de wijding tot het Ambt en 
bij een kerk- of altaarwijding.

De andere soorten olie zijn de zieken-
olie, die bij het sacrament van de Zie-

kenzalving wordt gebruikt, en de olie 
van de doopleerlingen, die gebruikt 
wordt voor de catechumenen.

Tijdens deze plechtigheid komen alle 
kerktoetreders (nieuwe katholieken) 
van het afgelopen jaar naar voren om 
door de bisschop gezalfd te worden.
U bent allen van harte uitgenodigd 
om de Chrismamis bij te wonen, in 
de kathedraal in Rotterdam: H.H. 
Laurentius en Elisabeth kathedraal, 
Mathenesserlaan 305, 3021 HK Rotter-
dam. De viering begint om 19.30 uur. 
Voorafgaand aan de Chrismamis is er 
van 18.30 - 19.15 uur gelegenheid tot 
het ontvangen van het sacrament van 
boete en verzoening.

Voedselbank
Op weg naar Pasen worden we uitge-
nodigd iets soberder te leven. We la-
ten ons drankje en ons hapje een keer 
staan. Of, in plaats van laten staan, 
laten bewegen naar de mand van de 
voedselbank? Van harte uitgenodigd 
om dit gebaar naar onze medemens te 
maken.

Jacobuskerk
Heeft u foto’s of ander beeldmateriaal 
van de sloop van de Jacobuskerk? Wij 
ontvangen dit graag voor ons archief. 
U kunt het sturen naar het secretari-
aat: roelofarendsveen@rkgroenehart.
nl of in de brievenbus van de pastorie 
deponeren. Hartelijk dank voor uw 
medewerking.

Vrijwilligers
Wil je graag iets doen voor de paro-
chie? Ook voor jou is er iets wat bij 
jouw talenten past. Meld je aan bij 
het secretariaat of spreek één van de 
leden van de pastoraatsgroep aan. 
Gastvrouw/heer, medewerker in de 
tuin, bij de crèche, bij de voorbereiding 
van de doop, eerste Communie of 
vormsel, als lector, misdienaar, notu-
list bij vergaderingen, bij bezoekgroep, 
organist bij het kinderkoor en nog veel 
meer... 

Namens de pastoraatsgroep, 
Ellen van der Willik

Werkzaamheden op de be-
graafplaats bij de Mariakerk
Met  ingang van 5 maart worden er 
onderhoudswerkzaamheden  verricht 
op de begraafplaats bij de Mariakerk 
te Roelofarendsveen.
De grindpaden rondom Vak 3 worden 
vervangen door tegels, waardoor de 
bereikbaarheid van de graven wordt 
verbeterd. Tevens worden de graven 
in Vak 3 opgehoogd.
Afhankelijk van de weersituatie zullen 
de werkzaamheden circa 2 weken 
in beslag nemen.

Doordeweekse vieringen
Alle vieringen in de Goede Week kunt 
u vinden in het rooster of op de web-
site.

Petruskerk iedere dinsdag en donder-
dag om 09.00 met uitzondering van  
15 maart en 29 maart.
Let op: dinsdag 13 maart is de viering 
om 10.00 uur.
Iedere woensdag om 07.00 uur.

Gogherweide  iedere vrijdag om  
09.30 uur.

Zondag  25 maart (Palmzondag) 
t.v. viering vanuit de Petruskerk. 
Aanvang 10.30 uur.

Zorgcentrum Jacobus
Iedere zaterdag om  16.00 uur met 
uitzondering van de1e zaterdag van  
de maand.

  
Lief en leed

Gedoopt in de afgelopen periode
Fleur van Eeden, Yara van Hameren en Bram Strijk

Overleden
23 januari  Adrianus Maria Hoogenboom    80 jaar
7 februari  Johanna Cornelia l’Ami-van Ruiten   78 jaar

Huwelijksjubileum
11 maart  Theo en Joke van Rijn     45 jaar

Getrouwd
Daan Vessies en Tinke van der Willik

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
Wat is het verschil tussen een pastoor 
en een pastor?

Om te beginnen, pastor en pastoor 
betekenen allebei “herder”. Jezus 
noemt zichzelf de “Goede Herder”. Hij 
bedoelt dan dat Hij goed en liefdevol 
zorgt voor de mensen die naar Hem 
toekomen. Als pastor of pastoor 
hebben we diezelfde opdracht: om 
zo goed als we kunnen (gelovig) te 
zorgen voor de mensen van onze 
parochies. 
Als pastoraal team werken we met z’n 
vijven. Het meeste doen we samen, 
maar uiteindelijk is er iemand die de 
leiding heeft, dat is de pastoor (met 2 
o’s). Als pastoor ben ik ook voorzitter 
van de beide parochies.  
In ons gebied is de gewoonte gegroeid 
om de andere leden van het pastoraal 
team allemaal “pastor” te noemen. Dat 
geldt voor een priester (soms ook ka-
pelaan genoemd), maar ook voor een 
diaken en een pastoraal werk(st)er. 
Voor de meeste pastorale zaken kun 
je bij ons allen terecht. Anders is 
het voor de sacramenten: voor een 
eucharistieviering, de ziekenzalving of 
het sacrament van boete en verzoe-
ning (biecht), kun je terecht bij een 
priester. Voor een huwelijk of doopsel 
ook bij een diaken. 
Tenslotte nog onze situatie: wij zijn 
met twee pastoraal werksters (pastor 
Hoogenbosch en pastor Van de Reep), 
een diaken (diaken Van Aarle) en twee 
priesters (pastor Bosma en ikzelf). 
Daarnaast krijgen we zo nu en dan 
hulp van “emeriti”: gepensioneerde 
priesters en pastoraal werkers uit de 
omgeving. 

Pastoor Jack Glas

Als je nog een andere vraag hebt: graag 
doorgeven aan de redactie!

Mijn huisje, versje over bidden

Soms doe ik mijn huisje van binnen op slot.
Dan wil ik alleen zijn, alleen zijn met God.
Daar praten we even, heel rustig, heel stil,
God vraagt wat ik voel, wat ik denk, wat ik wil.
Mijn hart zit vol drukte, het gaat wild tekeer,
maar alles komt thuis bij de lieve Heer.
En zo word ik opgeruimd, kalmer en schoner,
want Hij is het huis waarin alles mag wonen,
Hij kan het sorteren en Hij maakt het goed.

Ik zou het niet kunnen zoals Hij dat doet.
Dan kan ik weer ademen, licht zien, hopen!
Mijn huisje is opgeruimd, ik kan weer open!

Marjet de Jong   (bron: Geloven thuis)

365 gebeden voor kinderen - Bethan James  

Deze geïllustreerde verzameling biedt een rijke keuze aan gebeden. Kinderen vin-
den een gebedje voor elke dag en voor allerlei ervaringen die ze willen delen met 
God. 365 gebeden voor bedtijd en andere momenten. Dit boek is voor € 16,50 te 
verkrijgen bij samueladvies.nl  

Bidden
We kennen allemaal het gebed ‘Onze Vader’, dat bidden we thuis en in de kerk. Dit 
gebed is heel mooi, maar heeft ook best wel moeilijke woorden. Je kunt ook bidden 
in je eigen woorden. Het hoeft ook niet per se hardop. Je mag ook stil in jezelf bid-
den om God te bedanken, of om te vragen of Hij je wilt helpen bij moeilijke dingen. 

Wil je misschien iets hierover vertellen 
of heb je zelf een mooi gebed bedacht 
om te bidden, stuur dit dan naar  
samenstromenspraakwater@gmail.com.  
Vertel er ook even bij hoe oud je bent 
en wat je leuk vindt om te doen. Mis-
schien komt jouw gebed dan wel in 
deze rubriek te staan!

We vinden het sowieso leuk om post  
te krijgen, dus als je wat met ons wilt 
delen, bijvoorbeeld een mooie teke-
ning of heb je een belangrijke vraag 
of misschien wel een heel goed idee, 
stuur dit dan ook naar ons e-mail-
adres! 
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Vastenactie voor Zambia 

Vanaf de eerste zondagsviering in de vastenperiode is/wordt 
in alle kernen aandacht besteed aan het Vastenactieproject 
in Mbala, een district in het uiterste noorden van Zambia. 
Mbala is één van de armste districten van Zambia; De hiv/
aids epidemie van dertig jaar geleden heeft de armoede 
sterk verergerd. Doordat ouders hierdoor zijn overleden, 
blijven hun kinderen achter of belanden bij hun grootouders. 
Het Vastenactieproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zus-
ters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. De Stichter van 
deze congregatie, Victor Braun, heeft de zusters opgedragen 
‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’. 
Vanuit die opdracht gingen de zusters de sloppenwijken in 
om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ont-
stond het Households in Distress-programma. Dit zijn een 
reeks van prachtige programma’s, welke wij via de Vasten-
actie financieel steunen. Elke zondagsviering hoort u een 
verhaal over één gezin, dat voor één van de programma’s 
heeft gekozen. U hoort wat zij daarmee bereiken en uitzicht 
hebben op een gelukkige toekomst.

Wilt u ook de mensen in Mbala helpen? Dat kan na alle zon-
dagsvieringen en via rekening NL21 INGB00000058550 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag; ook via de site: www.vastenactie.nl

OMZIEN naar de ander   

Algemeen

Clara & Franciscus Verdieping  

Heeft u zich al aangemeld voor de 
landelijke PELGRIMSTOCHT die don-
derdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 
24 maart in onze regio plaatsvindt? 
In de vorige Samenstromen staat alle 
informatie hierover, ook onder de 
rubriek ‘Omzien naar de ander‘. 

Hiermee steunt u het project, maar ook ontmoeting, ver-
dieping en mooie gesprekken, zijn de moeite waard om 
hieraan mee te doen. Die donderdag 22 maart organiseren 
wij om 18.30 uur een grootse Zambiaanse maaltijd in kam-
peerhoeve Koole, Hogedijk 6, in Noorden, tezamen met de 
pelgrims. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn, ook als u niet meeloopt. Na deze maaltijd geeft Margot 
de Zeeuw, één van de projectleiders van de Vastenactie zelf, 
een boeiende presentatie over het project. Via de wekelijkse 
mededelingen hoort/leest hoe u zich voor deze maaltijd kunt 
aanmelden.  

Op de pagina’s van uw eigen parochiekern in dit blad, kunt 
u lezen welke activiteiten er worden georganiseerd ten bate 
van het Vastenactieproject. 

Federatieve MOV-werkgroepen

Er is de laatste tijd veel aandacht voor gegevensbescherming. 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die 
datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese 
Unie (EU) en dus ook in Nederland. De Rooms-katholieke 
Kerk in Nederland beheert net als veel organisaties allerlei 
gegevens. In parochies, dus ook de onze, worden in de admi-
nistratie gegevens bewaard en gebruikt. De nieuwe wet stelt 
hoge eisen aan het beheren, bewaren en gebruiken van die 
gegevens. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen, 
in ons geval de parochianen. Als parochiaan krijgt u meer 
rechten en als parochie krijgen we meer verplichtingen. Zo 
heeft u het recht om inzage te krijgen in alle gegevens die 
van u worden beheerd. U krijgt het recht om correcties aan 
te brengen en ook om gegevens te verwijderen indien u dat 
wenst. Als parochie hebben we de plicht om de administratie 
tip top in orde te hebben om u op uw verzoek inzage te ge-
ven in de beschikbare gegevens. Neemt u eens een kijkje op 

Bestuursnieuws de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/
avg_in_een_notendop.pdf.
We zijn ons als parochiebestuur bewust van onze plichten 
en verantwoordelijkheid. Om u het vertrouwen te geven dat 
we zorgvuldig met uw gegevens omgaan en om aan de wet 
te voldoen is een nieuw project gestart: “De nieuwe auto-
matisering”.  In elke parochiekern wordt hard gewerkt om 
de gegevens in dit nieuwe systeem in te voeren. Op termijn 
zal dan een app beschikbaar zijn waarmee moderne com-
municatie met u als parochiaan mogelijk is. Met deze app 
kunnen we voldoen aan de verplichting dat iedere parochiaan 
de eigen gegevens kan raadplegen zonder tussenkomst van 
een derde. Misschien wilt u helpen bij dit project, een inzet 
die tijdelijk is en te overzien. U kunt zich dan melden bij het 
secretariaat van uw parochiekern of bij het secretariaat de 
HH. Clara & Franciscusfederatie. De contactgegevens kunt u 
vinden op onze web site http://rkgroenehart.nl/contact.

Namens het federatiebestuur, Henk Hoek en Hans van Velzen
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Passietocht in Nieuwveen en 
Zevenhoven 
Ook dit jaar hebben de protestantse gemeenten en de 
rooms katholieke parochiekernen van Nieuwveen en Zeven-
hoven een passietocht in de maak. De tocht is gepland op 27 
maart in de avond. Het programma kunt u vinden op blz. 18.

André van Aarle

Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotter-
dam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje 
in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan  
Mariette Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning 
zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ont-
moeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen 
om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de 
diepe rijkdom van Banneux. Voor aanmeldingen en verdere 
informatie betreffende de kosten en het programma kunt u 
onze brochure raadplegen. 

U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan, tel. 015-3693148, 
E-mail: paulo_opstal@hotmail.com of Hr. G.J. de Bruijn,  
tel. (070) 320 58 72, e-mail gerard.debruijn@planet.nl.
U kunt voor informatie ook terecht bij Helma de Jong
tel. (0172) 53 71 39 / (06) 505 989 93.

Bij het afscheid van pastor van 
Steekelenburg 
Vele parochianen uit de kernen van de Clara-parochie leef-
den mee met pastor van Steekelenburg en zijn huisgenoot 
Thea Verburg in de dagen van ernstige ziekte. Onverwacht 
snel overleed hij op 9 december van het afgelopen jaar.

We leerden hem kennen in 1995 bij zijn benoeming voor de 
toenmalige parochies van Langeraar en Aarlanderveen. In 
2000 werd hij lid en later moderator van het pastoraal team 
van de Regenboogfederatie, de huidige Clara-parochie.
In deze jaren toonde hij zich betrokken bij mensen en bij de 
Kerk, met een intense en gelovige inzet. Zijn hart lag bij de 
Bijbel en bij de diaconie. Zijn sporen vinden we onder andere 
terug in de groei van de PCI-besturen en de oprichting van 
de MOV-werkgroep.  Pastor van Steekelenburg was heel pre-
cies en gewetensvol in zijn werkzaamheden. Soms botste dat 
wel eens, maar op de lange duur was er waardering voor zijn 
puurheid en volhouden.

Inspiratie voor zijn persoonlijk geloof vond hij het Bijbelboek 
van de psalmen, geregeld citeerde hij er een vers uit en hield 
er van ze te kunnen zingen in de liturgie van de zondag. In de 

Clara & Franciscus Algemeen

dagen van ziekte putte hij houvast uit psalm 63, ‘Gods hand 
zal ons vast blijven houden’.  We blijven hem herinneren als 
een betrokken mens en bevlogen pastor.

Het pastoraal team

De Johannes Passion in de Regio 

Zaterdag 24 maart om 20.00 uur gaat Kamerkoor Tricinium 
uit Nieuwkoop de Johannes Passion van J.S. Bach weer 
uitvoeren in de Adrianuskerk in Langeraar. Het Johannes-
ensemble zorgt voor de begeleiding met Eric Jan Joosse aan 
het orgel. Solisten: Martha Bosch sopraan, Yvonne Kok alt, 
Richard Prada Evangelist, Daniël Vecht Pilatus en Robert Agri-
cola Christuspartij. Dirigent is Johan de Keizer. 

Toegangskaarten zijn € 16,- in de voorverkoop en te koop in:
Nieuwkoop: Primera, Kennedyplein 13 en Tuijn Optiek, 
Reghthuysplein 8. Ter Aar: Primera, Essenlaan 12. Langeraar: 
Your Illusion, Kerkpad 2. Alphen a/d Rijn: Haasbeek, Juliana-
straat.

Lourdes bedevaart 2018

Ook dit jaar gaan we weer op bedevaart naar Lourdes. 
Het is een 8 daagse busreis van 21 t/m 28 september 2018.
Het gehele programma kunt u vinden op de website.
Binnenkort vindt u de folders en inschrijfformulieren in de 
kerken van de federatie. 

U kunt u nu al aanmelden bij: 
Bets Verhage (0172) 57 37 13, Corrie Baas (06) 160 986 20
Gré de Boer (0172) 57 22 08, Gerard v.d. Ham (0172) 53 87 88, 
Anneke Rierbroek (071) 331 30 57 (alle informatie is onder 
voorbehoud van nog niet te voorziene wijzigingen)

Nu de stilte rondom ons is gevallen en het gemis groter 
wordt, kijken we terug op de roerige tijd na het overlij-
den van onze lieve broer, zwager, oom en huisgenoot

Theo van Steekelenburg
Emeritus pastoor

Een warme deken van familie en vrienden, de troostende
woorden en belangstelling van zovelen waren overweldi-
gend en voor ons een enorme steun. We zijn u daar zeer 
dankbaar voor. De talloze kaarten bevestigen wat wij ook 

voelen: het goede mens dat in hem verloren is gegaan. 
Hij blijft voor altijd in ons hart.

Thea Verburg
Familie van Steekelenburg “Carpe Diem”
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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

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
• Kinderwoorddienst/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
• Parochiaanvoorganger

zaterdag 10 maart 
4de 40 Dagen

geen viering (i.v.m. Ankerzondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• M. Hoogenbosch

zondag 11 maart 
4de 40 Dagen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Om 19.00 uur viering Avond van  
   de Barmhartigheid
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaanvoorganger 

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

zaterdag 17 maart 
5de 40 Dagen

22.15 uur
• Lof
• Stille Omgang
• J. Glas + A. van Aarle + B. Bosma

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• A. van Aarle

zondag 18 maart 
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Lords Voice
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Nieuwe Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Communicanten  
  (koffie na de viering)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

maandag 19 maart 
Hoogfeest van de 
H. Jozef

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 24 maart 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag 25 maart 
Palmzondag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Presentatie Eerste H. Communie  
  (koffie na de viering, crèche)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

geen viering (i.v.m. The Passion)

 

donderdag  
29 maart Witte 
Donderdag

20.30 uur
• Aanbidding
• Parochiaanvoorgangers

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Kinderwoorddienst
• M. Jagerman + H. van de Reep 

vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Jongerenviering met daarna  
  nachtprogramma
• Om 15.00 uur Kinderkruisweg
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Kruisverering
• Nieuwe Koor
• Om 15.00 uur Kinderkruisweg
• B. Bosma + H. van de Reep  

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 31 maart 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Gemengd Koor
• B. Bosma + H. van de Reep +  
   A. van Aarle 

19.00 uur
• Paaswake
• Revival
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma + A. van Aarle 

Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur Iedere woensdag een viering om 19.00 uur Iedere donderdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op dinsdag een 
viering om 9.00 uur

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

  ROOSTER 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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 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
• Kinderwoorddienst/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
• Parochiaanvoorganger

zaterdag 10 maart 
4de 40 Dagen

geen viering (i.v.m. Ankerzondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• M. Hoogenbosch

zondag 11 maart 
4de 40 Dagen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Om 19.00 uur viering Avond van  
   de Barmhartigheid
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (crèche)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaanvoorganger 

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

zaterdag 17 maart 
5de 40 Dagen

22.15 uur
• Lof
• Stille Omgang
• J. Glas + A. van Aarle + B. Bosma

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• A. van Aarle

zondag 18 maart 
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Lords Voice
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Nieuwe Koor
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Flos Campi
• Presentatie Communicanten  
  (koffie na de viering)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

maandag 19 maart 
Hoogfeest van de 
H. Jozef

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 24 maart 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantorij
• Kinderkerk
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag 25 maart 
Palmzondag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Presentatie Eerste H. Communie  
  (koffie na de viering, crèche)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma 

geen viering (i.v.m. The Passion)

 

donderdag  
29 maart Witte 
Donderdag

20.30 uur
• Aanbidding
• Parochiaanvoorgangers

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma + A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Kinderwoorddienst
• M. Jagerman + H. van de Reep 

vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag

19.00 uur
• Jongerenviering met daarna  
  nachtprogramma
• Om 15.00 uur Kinderkruisweg
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Kruisverering
• Nieuwe Koor
• Om 15.00 uur Kinderkruisweg
• B. Bosma + H. van de Reep  

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 31 maart 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Gemengd Koor
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MAART 2018

KERKRADIO 
Alle vieringen via 

www.kerkomroep.nl of via de 
lokale radiouitzendingen

De vieringen voor 
Pasen worden vermeld
 in de volgende editie.
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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

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 

zaterdag 10 maart 
4de 40 Dagen

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

zondag 11 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• Gebedsleider 

zaterdag 17 maart 
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• J. Glas 

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

zondag 18 maart 
5de 40 Dagen

12.00 uur
• Kliederkerk

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Little Stars
• Ankerzondag
• B. Bosma

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Gemengd Koor RW
• J. Glas 

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

maandag 19 maart 
Hoogfeest van de 
H. Jozef

zaterdag 24 maart 
Palmzondag

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars & Emanuelkoor
• Gezinspalmzondag
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA
• A. van Aarle 

zondag 25 maart 
Palmzondag

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Presentatie Eerste H. Communie 
   (koffie na de viering)
• H. van de Reep 

10.30 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor Leimuiden
• TV-viering
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering/Crèche
• A. van Aarle 

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

donderdag  
29 maart Witte 
Donderdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Akkoord
• Werkgroep 

19.00 uur
• Kruisverering
• Nederlandstalig Koor Hoogmade
• Om 15.00 uur Kinderkruisweg
• J. Glas + M. Hoogenbosch  

15.00 uur
• Kinderkruisweg
• Parochiaanvoorganger 

15.00 uur
• Kruiswegviering
• Nostalgie
• Gebedsleider 

zaterdag 31 maart 
Paaszaterdag

19.00 uur
• Paaswake
• St. Caeciliakoor
• Kinderwoorddienst
• J. Glas + M. Hoogenbosch

21.30 uur
• Paaswake
• Emanuelkoor
• J. Glas + M. Hoogenbosch  

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
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vrijdag 30 maart 
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• Kinderkruisweg
• Akkoord
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Elke eerste woensdag van de maand 
om 10.00 uur een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE MAART 2018

4 maart
3e zondag
Veertigdagentijd 
eerste lezing: ex.20,1 17 of:1 
3.7 8.12 17 
tussenzang:  ps.19,8 11 
tweede lezing: 1 Kor.1,22 25 
evangelie: Joh.2,13 25

11 maart
4e zondag 
veertigdagentijd
eerste lezing: 2 Kron. 36,  
14-16.19-23
tussenzang: ps. 137
tweede lezing: Ef. 2, 4-10
evangelie: Joh. 3, 14-21

18 maart
5e zondag 
veertigdagentijd
eerste lezing: Jer. 31, 31-34
tussenzang:  Ps. 51
tweede lezing:  Hebr. 5, 7-9
evangelie Joh.:  12, 20-33

25 maart
Palmzondag 
eerste lezing: Jes. 50,4-7
tussenzang: Ps. 22
tweede lezing: Filip. 2,6-11
evangelie: Mc. 14,1-15,47 of 
15,1-39

Wat wij lezen op de 
zondagen in maart

De vieringen voor 
Pasen worden vermeld
 in de volgende editie.



Gemiddeld fiets u 45 km. per dag. Het is ook mogelijk om een 
gedeelte te fietsen en een gedeelte met de touringcar af te 

leggen. U heeft een extra vrije dag in Wenen waar het bezoek 
aan een concert tot de mogelijkheden behoort.

Het bedrag van deze reis is  €  830.00.
Dit is inclusief Hotel H/P, reis per luxe touringcar,

fietsvervoer en route beschrijving.

De datum van deze reis is 21 t/m 30 augustus.
De reis word georganiseerd door touringcarbedrijf 

van der Laan i.s.m. Fitál Vakanties, deze reisorganisatie is
gespecialiseerd in fietsvakanties.

De ( Elec.) fi ets reis van het afgelopen jaar van Passau naar 
Wenen gaan wij dit jaar opnieuw organiseren. U fi ets op uw 
eigen (Elec.) fi ets op uw eigen tempo van hotel naar hotel.

Uw bagage word verzorgd door de touringcar
chauffeur van hotel naar hotel.

Heeft u belangstelling
of wilt u meer informatie

mail dan naar
touringcarvdlaan@hotmail.com

of bel naar 06-14148253 
Uiterlijk 1 april.

Op de (Elec.) fi ets van
Passau naar Wenen

Tel. 0172 - 52 00 43

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.

34            www.rkgroenehart.nl

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!
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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: GTI uitgeverij bv, Nieuwkoop

Kopij nr. 3 (april 2018) kunt u uiterlijk op 
12 maart aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 30 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

 



JONGEREN
Goede Vrijdag 
tienerprogramma 
“HELP... ER IS EEN MAN VERMOORD!!!”
En wat voor een man? Een hele speciale man. Hij is name-
lijk de Zoon van God. Het zat er al een tijdje aan te komen 
en de aanwijzingen waren duidelijk. En toch zijn we met 
zijn allen in shock, want Jezus is vermoord op de avond 
van Goede Vrijdag. 

Maar weet jij eigenlijk 
wel wie Hem vermoord 
heeft, en waarmee het is 
gedaan, waarom het is 
gebeurd en waarmee? Er 
zijn vele getuigenissen 
en iedereen heeft er een 
mening over. Maar ja... 
wat is de waarheid? 

Programma 
19.00  Goede Vrijdag jongeren viering in de Petrus en 

Paulus kerk in Aarlanderveen 
20.30  Start van het Cluedo programma in  

Aarlanderveen 
23.50  Wandeling met het verlichte kruis van  

Aarlanderveen naar Nieuwkoop 
01.15  Het Cluedo programma gaat verder in de  

Hervormde kerk en de Rank in Nieuwkoop 
06.30  Ochtend gebedsmis in de Hervormde kerk in 

Nieuwkoop 
07.00  Ontbijt in de Rank in Nieuwkoop 
07.30  Einde 

Alle tieners zijn welkom. Je moet minimaal 11 jaar oud  
zijn. Je geeft je op voor de hele nacht. Natuurlijk mag 
je ook een vriendje of vriendinnetje meenemen. Het is 
natuurlijk helemaal geen probleem als hij of zij minder 
gelovig is dan jij.  

Meenemen 
-  Zorg dat je je smartphone bij je hebt en installeer daar 

op de app: “Socrative-Student” en “WhatsApp” 
-  Neem een zaklamp mee, het kan immers best donker  

in een kerk of kerktoren zijn, zo midden in de nacht. 
-  Doe warme kleding aan, we spelen spellen in en rond-

om de kerk. 

Opgeven
Je kan je opgeven door een mailtje te sturen naar je 
groepsleider of naar heinw@hotmail.com. Zet in de mail je 
naam, leeftijd, mobiele nummer en uit welke kern je komt. 
Je kan je uiterlijk opgeven tot vrijdag 16 maart. Houd de 
facebook pagina van de Clara en Franciscus federatie en AGENDA   

RockSolid Noorden goed in de gaten. 
Regelmatig posten we daar promotie 
video’s, laatste informatie of geheime 
aanwijzingen.  Deze Goede Vrijdag 
wake wordt weer waanzinnig span-
nend. Ontrafel de puzzel en vind de 
dader! 

Het team van RockSolid Aarlanderveen, RockSolid Noorden, 
SolidFriends Noorden en RockSolid Nieuwkoop 

 

Stille Omgang jongeren- 
programma Everlasting
Op zaterdag 17 maart vindt in de Mozes en Aäronkerk 
in Amsterdam het Stille Omgang Jongerenprogramma 
plaats. Een uniek evenement in Nederland! Een kans voor 
ontmoeting; ontmoeting met andere jongeren en met 
Christus. In 1345 vond er een wonder plaats in Amster-
dam. Vanaf het begin heeft dit wonder een bijzondere rol 
gespeeld in de geschiedenis van de stad. God is bezig met 
Amsterdam, de mensen die er wonen en de mensen die 
er op bezoek komen. God is bezig met jou! 

Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen van de 
stille tocht die is ontstaan naar aanleiding van de bijzonde-
re gebeurtenis. Wil jij hier een onderdeel van zijn? Neem 
deel aan het jongerenprogramma van de Stille Omgang. 
Het thema is dit jaar ‘Everlasting’. Wat vind jij belangrijk in 
het leven? Welke zaken zijn eigenlijk van blijvende waar-
de? En hoe zit dat met de hemel?

Programma
19.30 uur  hoofdprogramma  
  met Matthijn Buwalda
20.50 uur  deelprogramma’s 
22.00 uur  is de Heilige Mis
23.00 uur  Stille Omgang lopen

Locatie
Mozes en Aäronkerk  
Waterlooplein 207, Amsterdam

16 maart:  Rock Solid in Aarlanderveen
29 maart:  RKJ Clara in Aarlanderveen

30 maart:  Goede Vrijdag avond- en  
 nachtprogramma voor tieners 

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


