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Als een vers lente-eitje heeft u dit nieuwe nummer in handen.  
Een mooi in elkaar gestoken nestje waarin verhalen voor u zijn uitgebroed.  
De Samenstromen reporter ging een bakkie doen bij Koffie & Zo in Ter Aar.  
Ook leest u over de jonge kinderen die met hun familie deze maand hun Eerste 
Heilige Communie vieren. Het leven vieren ontpopt zich bladzijde na bladzijde!
Wij wensen u Zalig Pasen en veel leesplezier! 
De centrale redactie van deze maand: Anja Niemöller en Sonja van 
Smoorenburg

Ook zin in iets nieuws? En u heeft talent met teksten? Onze redactie zoekt 
versterking bij het verwerken van alle kopij en is blij als u uw interesse laat 
horen via samenstromen@gmail.com  of belt met (0172 ) 60 56 79.
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Een paar jaar geleden (zo lijkt het wel) 
toen ik op de kleuterschool zat, kan ik 
mij herinneren dat we in de school op 
een lange trap stonden te wachten om 
na de schooldag naar buiten te kun-
nen. Jaren later kwam ik nog eens in 
dat gebouw en die lange trap was niet 
zo lang meer en de school en de loka-
len waren veel kleiner dan ik mij herin-
nerde, maar zo vergaat het iedereen 
die nog eens terugkomt in zijn vroegere 
basisschool.

We moesten op die trap wachten  
omdat het buiten vreselijk regende. 
Een langdurige en enorme hoosbui.
De zuster stond beneden aan de trap 
en liet ons zingen: ”Onze Lieve Heertje 
geef mooi weertje, geef een mooie dag, 
dat het zonnetje weer schijnen mag”. 
Intussen stonden de ouders buiten in 
de regen doornat te worden op een en-
keling na die de bui had zien aankomen 
en een paraplu mee had genomen. Er 
waren nog geen computers dus laat 
staan buienradar! En wij maar zingen, 
steeds opnieuw, net als dat potje met 
vet waarvan je tijdens de avondvier-
daagse wel 112 coupletten zingt.

Maar hoe dan ook, het werd altijd 
droog. Niet altijd kwam meteen de zon, 
maar een kniesoor die daar op let. Wij 
hadden een gebedje luid gezongen om 
het op te laten houden met regenen 
en we geloofden dat daarom de regen 
ophield.

Wat een vertouwen in Onze Lieve Heer-
tje. Dat vertrouwen had Mozes ook 
toen hij voor de Rode zee stond; (Exo-
dus 14:13-15) dat er een oplossing zou 
komen. Die kwam er, de zee werd weg-
geblazen door een warme woestijn-
wind, de Joden konden doorlopen en 
de Egyptenaren die hen achtervolgden, 
afschudden. In de Bijbel staat beschre-
ven dat God de zee liet wijken. 

Liet Onze Lieve Heertje het ophouden 
met regenen? Liet God de zee wijken?
Het zou toch wel gebeuren, want na de 
regen wordt het een keer droog en de 
woestijnwind waait toch die zee af en 
toe weg.
Maar dat het op het goede moment 
gebeurt? Daar moeten we maar op 
vertrouwen. Dat is het waar het in ons 
gebed om gaat!

Rob Aupers

INHOUD

Hoop 

is een lichtje 
in je hart,
dat vandaag je moed
geeft en morgen 
kracht.

Heeft u een kort gebedje?
Deel het met ons via
samenstromen@gmail.com
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Heilige Communie
Maar een van deze treden is toch net 
even anders als de andere twee. Twee 
van deze sacramenten zijn inderdaad 
een moment in een leven, een mar-
keerpunt. Begrijp me niet verkeerd 
het zijn momenten waarop een leven 
inderdaad veranderd. Het zijn momen-
ten waarop God je aanraakt. Waarop 
Hij je vult met zijn liefde. Dat zijn de  
sacramenten van de doop en het 
vormsel. Je ontvangt deze sacramen-
ten maar één keer. Maar het sacra-
ment van de heilige Communie kun  
je zo vaak als je wilt ontvangen. En als 
je dat zou willen, elke dag. 

Maar waarom zou je dat willen elke 
dag, of laten we het wat gangbaarder 
houden, elke zondag naar de kerk 
gaan om de heilige Communie te  
ontvangen?

Om daar een antwoord op te geven 
gaan we naar het laatste avondmaal. 
Jezus gaf zijn leerlingen toen een  
opdracht mee: Hij reikte zijn leer- 
lingen brood en wijn aan en sprak:  
“Blijf dit doen om Mij te gedenken” 
(Lucas 22, 19).

Blijven doen
Wat moeten we dan blijven doen? 
Samen komen. Samen komen is 
daarop het antwoord. En daarbij, blijf 
het brood met elkaar delen. En niet 
zomaar brood, Het brood dat Jezus zelf 
is: de heilige Communie.

Dat is de opdracht die Jezus meegaf 
aan zijn leerlingen. En zij zijn dat sinds-
dien gaan doen. De leerlingen en hun 
opvolgers zijn rond gaan trekken en 
hebben gemeenschappen gevormd 
die steeds als bron hadden het samen 
komen als gemeenschap en daar met 
elkaar Eucharistie te vieren. Tot op 

de dag van vandaag blijven mensen 
samen komen om dank te zeggen. 
Samen te komen in het vertrouwen dat 
de Heer hen in het brood voedt.

Voeding
Wat is de voedingswaarde van dat klei-
ne stukje brood dan? Er zit toch geen 
enkele voedingswaarde in dat stukje 
brood gemaakt van wat meel en wa-
ter? Als we met dat alleen maar den-
ken hoe dat onze maag vult, missen we 
heel wat. In het samenkomen worden 
we gevoed met het dubbelgebod van 
de liefde: Hou van God met heel je hart 
en heel je verstand en heb je naaste 
lief zoals jezelf (Marcus 12, 29-31). 

Als antwoord krijg ik dan vaak: maar ik 
doe toch goed? Daar heb je toch geen 
kerk voor nodig? Hebben we daar echt 
geen kerk voor nodig? In een samenle-
ving waarin het zelfs nodig is om een 
landelijke vrijwilligersdag te organise-

ren om het vrijwilligersschap te promo-
ten, is dat nog een samenleving voor 
en door elkaar? Prachtig dat het wordt 
georganiseerd, maar dat het nodig is, 
is een teken aan de wand.

Regelmatig naar de kerk gaan voedt 
ons op zo veel meer lagen dan alleen 
maar onze maag. We leren daar over 
liefde. Liefde tot een Schepper die ons 
op zoveel meer manieren lief heeft dan 
dat we zelf door hebben. We leren dat 
je zelf liefhebben ook een opdracht 
inhoudt om anderen lief te hebben. 
We leren te geloven in een toekomst. 
We leren dat we ons niet hoeven te 
verschuilen voor elkaar. We leren te 
delen. We leren ons zelf te delen, zoals 
God zichzelf als de Zoon ontelbare 
malen met ons deelt.

Pastor Bouke Bosma

Breken en delen
Pastoraal

Ook dit jaar weer worden in onze federatie kinderen gedoopt, doen hun eerste communie  
en ontvangen het zegel van de heilige Geest bij hun vormsel. Alle drie deze momenten in het 
leven van een kind zijn sacramenten. Ze worden gezien als de drie treden waarop je binnen  
de katholieke gemeenschap komt.



Jaar van Gebed

Bid en werk - Bij de vormselviering vroeg Bisschop van den 
Hende ons om bij ons werk te bidden om de Geest. Zo ko-
men gewone klussen in een Gods licht te staan. De H. Teresia 
van Avila zei dat zij God vond tussen de potten en de pannen. 
En daar sprak ze met Hem als met een vriend.
Ik weet niet wat ik zeggen moet - Maar veel mensen kun-
nen de woorden niet vinden. En wat doen ze dan? Uit verle-
genheid beginnen ze er maar niet aan. Maar het hoeft niet 
met mooie woorden. Eigenlijk liever niet. Liever geen ellelan-
ge gebeden, alsof je God moet vertellen wat Hij allang weet! 
Maar stilstaan bij je leven, kan voor jezelf – en voor God -   
een wereld van verschil maken. Iemand denkt elke nieuwe 
werkdag: Laat mijn werk een zegen zijn. Een ander kijkt ’s 
avonds terug op de dag. Als een film laat hij in gedachten de 
gebeurtenissen terugkomen. Met steeds de vraag: Waar heb 
ik vandaag iets van God gezien? En dan zegt hij: dank U wel.
Heer leer ons bidden - Verlegenheid met bidden komt bij 
veel mensen voor. Of je heel diep gelooft of het allemaal niet 
zo zeker weet. Zelfs religieuzen kennen tijden dat ze niet kun-
nen bidden. Vaak is dat een teken dat het een sleur gewor-
den was en je iets veranderen moet. Trouwens aan de vraag 
van de apostelen: Heer, leer ons bidden, danken wij het Onze 
Vader, een gebed waar we altijd op terug mogen vallen. Wij 
mogen die woorden van Jezus lenen en ze ons eigen maken.
De Geest bidt in ons - Maar als vaste gebeden zelfs moeilijk 
zijn? De apostel Paulus schrijft: De Geest helpt ons in onze 
zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen 
God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met 

Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping  

woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de 
Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit 
voor allen die hem toebehoren. (Romeinen 8, 26-27)
Vóór wij zelf iets tot God zeggen, bidt de Geest al in ons. Weg 
met de kramp dat je het allemaal alleen moet doen. De Geest 
draagt al ons gestamel. En al ons bidden is daarmee instem-
men. Dus als uw gesprek met God ooit gestopt is, laat het 
daar dan niet bij. Haak aan bij de Geest die in je bidt. Het zal 
je goed doen.

Heleen van de Reep

Ziekendag Roelofarendsveen
 
De Ziekendag in de Franciscusparochie wordt binnenkort 
voor de derde maal gehouden. Er is dus inmiddels sprake 
van een traditie kunnen we zeggen! Op woensdag 30 mei 
is het zover. Dan is de Petruskerk aan het Noordeinde in 
Roelofarendsveen de locatie waar zij, die door ziekte of bed-
legerigheid moeilijk of niet in staat zijn een eucharistieviering 
mee te maken, de gelegenheid hebben om weer eens naar 
de kerk te gaan. Voor hen is er speciaal aangepast vervoer, 
dat gratis ter beschikking staat. U wordt gastvrij onthaald 
op koffie, broodjes en een drankje. De dag wordt ‘s middags 
afgesloten met een dankbijeenkomst. Net zoals vorig jaar is 
ook onze bisschop, mgr. J. H. J. van den Hende, bij ons. Wilt u 
graag deze dag meemaken, meldt u dan aan bij Ton en Joke 
Daleman, ton_joke@casema.nl of telefoon (071) 888 45 05  
of 06 411 771 45
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Bescheiden achter de schermen, 
maar o zo belangrijk!
Het lijkt soms zo gewoon. Maar het is 
in werkelijkheid heel bijzonder. Elke 
parochiekern heeft een lokaal secre-
tariaat dat ervoor zorgt dat alles zijn 
goede weg vindt binnen de kernen.
Op maandag 19 maart jl. waren de 
medewerkers van de lokale secreta-
riaten uit zowel de H. Clara als de H. 
Franciscus bij elkaar om ervaringen 
uit te wisselen en kennis te delen. 
Een onderwerp dat aan de orde 
kwam, was onder andere de informa-
tievoorziening over en weer:  vanuit 
het bisdom, met het centrale secreta-

riaat, met de beheercommissies, de 
pastoraatsgroepen en het pastoraal 
team. Het is erg belangrijk dat alle 
geledingen het lokale secretariaat 
informeren want zij zijn en blijven het 
eerste aanspreekpunt bij vragen van 
veel parochianen.

Gezamenlijk is gekeken op welke ma-
nier er nog meer van elkaar geleerd 
kan worden en of er mogelijkheden 
zijn om tot centrale inkoop te komen. 
Het was verheugend te constateren 
dat de vele vrijwilligers op de lo-
kale secretariaten tevreden zijn over 
hoe alles op dit moment verloopt. 

Opmerkingen over nóg betere com-
municatie, informatievoorziening en 
mogelijke uniformering worden mee-
genomen en nader onderzocht.

Iedereen heeft het als prettig ervaren 
om eens bij elkaar te komen. Namen 
werden nu gekoppeld aan gezichten, 
onderling werden afspraken gemaakt 
en gezamenlijk werden voorstellen 
geformuleerd. Een hele fijne en nut-
tige avond met vrijwilligers die je vaak 
niet ziet, maar die onmisbaar zijn.

Aad Otto
(secretaris parochiebestuur H. Clara)

Bestuursnieuws parochiebestuur H. Clara



De avondwake, een rijke traditie

In de katholieke kerk is de avondwake een bekende vorm 
van samenkomen. Op de vooravond van de uitvaart is het 
goed dat gelovigen, familie, vrienden en bekenden samenko-
men rond het leven van de overledene. 

De avondwake is niet het zelfde als de uitvaart. In de avond-
wake gaat op de eerste plaats een daartoe aangestelde pa-
rochiaan voor. Meestal twee parochianen. Tijdens de avond-
wake staat de overledene centraal. Zijn of haar leven wordt 
herdacht. Er is gelegenheid voor toespraken, gedichten, 
muziek en symboliek. Er wordt ook gebeden in de vorm van 
voorbeden en het bekende Onze Vader.

Bij de uitvaart staat God centraal en in het bijzonder het ge-
loof in de verrijzenis door Christus. Iedere uitvaart is eigenlijk 
een klein Pasen. Gelovigen blijven niet steken in de dood, 
maar geloven en vieren dat door Jezus de dood niet meer 
het laatste woord heeft, maar dat God een God van levenden 
is. Ook in de preek zal dat centraal staan.
Natuurlijk is er hier en daar ook ruimte voor eigen inbreng, 
maar minder dan bij de avondwake. Bovendien, als er een 
avondwake is geweest, dan moet de uitvaart daarvan geen 
kopie zijn.
Het pastorale team moedigt de avondwaken aan. Het is een 
belangrijk moment omdat u als nabestaande de kans krijgt 
om het leven echt te gedenken. Soms komt het voor dat na-
bestaanden niets willen of durven te zeggen bij een avond-
wake. Dan kunnen de parochianen die voorgaan u helpen of 
zij lezen een in memoriam voor. 

Aarzelt u niet om in geval van een overlijden aan de uitvaart-
verzorger door te geven dat u een avondwake wil. Niet om-
dat het moet, maar omdat het kan. Maakt u hiervan gebruik.

Diaken André van Aarle 

Het Anker, zoeken en vinden 

Vorige maand mocht ik op een landelijke bijeenkomst van 
collega’s en vrijwilligers iets vertellen over het familiecate-

Vieren
Clara & Franciscus Vieren

chese project Het Anker. Toen 
ik er over nadacht wat en hoe 
ik daar iets zou kunnen vertel-
len, kon ik kiezen om een mooie 
PowerPoint presentatie te ma-
ken of om het eenvoudiger te 
houden. Ik koos voor het laatste 
omdat zo’n mooie presentatie 
de indruk zou kunnen wekken 
dat het allemaal perfect loopt in Het Anker. Terwijl we met 
vrijwilligers en pastors steeds wat aanpassen en met elkaar 
zoeken naar de goede vorm en de juiste inhoud.

In het gezelschap aan wie ik over Het Anker vertelde, waren 
er verschillenden die op ongeveer dezelfde wijze aan het 
zoeken waren naar nieuwe vormen van voorbereiding op 
1e H. Communie en Vormsel.

De eerste motivatie voor ons om met Het 
Anker te beginnen was onze observatie dat 
de voorbereiding op de sacramenten te 
geïsoleerd raakte van de zondagsviering. 
En dat terwijl de eucharistieviering het hart 
is van het Rooms Katholiek geloof. Een 

presentatieviering halverwege de voorbereiding van bijvoor-
beeld de communicanten en vormelingen maakt dat gemis 
niet goed. Datzelfde geldt ook voor doopouders en bruids-
paren. Daarom combineren we de catechese op de zondag-
morgen met de eucharistieviering.

Een andere factor in de koerswijziging ligt in het feit dat  
enerzijds in verschillende parochiekernen geen werkgroep 
voorbereiding Vormsel of 1e Communie meer bestond.  
Anderzijds lukt het niet meer met dit kleine pastoraal team 
om overal garant te staan voor een goede wijze van voor-
bereiden.

Intussen hebben we nu een 2e jaar ‘Ankerervaringen’ opge-
daan. Na het 1e jaar konden we enkele aanpassingen doen 
en ook de ervaringen en de feedback uit dit 2e jaar helpen 
ons weer verder op weg.  

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Kalender april 2018

3,10,17, 24    april       19.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen       Schriftinstuif
3,10,17,24     april       19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden                Stiltemeditatie
4                     april       19.30 uur    H. Adrianuskerk, Langeraar             Schriftinstuif
9                     april       19.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen     Eucharistieviering i.v.m. Maria Boodschap



Door: Tom Zuijdervliet

Drie jaar geleden begonnen Anja en 
haar man met deze middagen. Anja: 
“Wij vonden dat er naast middagen van 
de kerk en de soos in Ter Aar te weinig 
werd gedaan voor senioren. Men kent 
elkaar wel, maar daar bleef het bij. 
Mensen uit hun omgeving vallen weg, 
zoals partners. Dat draagt soms bij tot 
een sociaal isolement. We willen hen 
dan ook uit huis halen, elkaar laten 
ontmoeten, met elkaar laten praten. 
Ze gewoon een plezierige middag 
bezorgen met af en toe een sociale of 
culturele activiteit.”

Clara & Franciscus Ontmoeting  

Gezelligheid
Anja is werkzaam op basisschool De 
Vosseschans in Ter Aar. “Woensdag-
middag is er geen les en dan is er 
ruimte op school beschikbaar”, vertelt 
ze. “Die kan ik huren. We hebben flyers 
gemaakt en we hebben mensen per-
soonlijk aangesproken. Vanuit de jaar-
lijkse Pannenkoekendag, als de scholen 
in heel Nederland pannenkoeken bak-
ken voor ouderen, kenden we ook veel 
mensen. De naam Koffie & Zo was snel 
bedacht. De senioren zijn welkom van 
halfdrie tot halfvijf. Velen van hen zijn 
echter al ruim voor halfdrie aanwezig. 
Zij kijken er echt naar uit. Er is koffie of 
thee, er is cake, er is gezelligheid. Ieder-
een krijgt een hand bij binnenkomst. 
Ik zorg ervoor dat ik met iedereen een 
praatje maak. Dat contact, dat is o zo 
belangrijk. De senioren kunnen zo eens 
bijpraten met oude bekenden of juist 
kennismaken met nieuwe bekenden. 
Ik faciliteer daarvoor de ruimte en het 
programma.”

Vrijwilligers
“Om de maand hebben we behalve kof-
fie ook zelfgemaakte soep en broodjes, 
dan is Koffie & Zo van 16.00 tot 18.00 
uur. Overigens is aanmelden daarvoor 
verplicht. Zo’n middag is best veel werk. 
De ruimte wordt klaargezet met tafels, 
stoelen en wordt gezellig aangekleed. 
En na afloop wordt alles uiteraard weer 
opgeruimd. Zonder mijn trouwe vrijwil-

Dat contact, dat is o zo belangrijk
Geboeid kijkt To van Deijl naar de presentatie over het oude Ter Aar die Betsie van Hameren van 
het Historisch Museum geeft. To is sinds een jaar een van de vaste bezoekers van Koffie & Zo, de 
middagen die Anja Poelwijk eens in de maand organiseert voor senioren in Ter Aar. To: “Er is altijd 
wel wat lekkers bij de koffie.” 

ligers Frans, Ria, Corrie en Petra zou dit 
niet mogelijk zijn; zij zijn goud waard.  
Maar ook enkele kinderen uit groep 
8 helpen mee, op vrijwillige basis. Ze 
nemen bijvoorbeeld de jassen aan en 
helpen met het serveren van koffie 
en soep, of organiseren een bingo. Zo 
brengen we jong en oud met elkaar in 
contact,  ook dat is heel belangrijk.”

Extraatjes
“Ook zijn er regelmatig activiteiten. 
Vandaag bijvoorbeeld is er een pre-
sentatie van het Historisch Museum. 
De deelnemers betalen een kleine 
bijdrage. Als het een bijeenkomst met 
koffie is, dan is de bijdrage € 2,50. Is er 
daarnaast ook soep met broodjes, dan 
kost het € 4,-. 
Er zijn altijd wel extraatjes. We hebben 
mensen die graag een cake bakken. En 
we hebben gelukkig ook enkele spon-
soren zoals bijvoorbeeld voor plantjes, 
kerststollen met de kerst , of een advo-
caatje met Pasen. Van Rotary Ter Aar 
mocht Koffie & Zo ook een sponsorbe-
drag ontvangen. Wij zijn alle sponsoren 
ontzettend dankbaar.”

“Ik vind het van maatschappelijk belang 
dat er activiteiten zijn voor senioren, 
zeker in deze tijd waarin de groep  
ouderen in Nederland groeit. Dat 
schenkt mij enorm veel  voldoening.  
Wellicht kunnen we met Koffie & Zo in 
de toekomst naar andere kernen uit-
breiden. Misschien Aarlanderveen?”
De presentatie wordt ondertussen 
even gepauzeerd voor een tweede 
ronde koffie en thee. To vindt het  
allemaal machtig interessant. “Al her-
ken ik niet zo veel van vroeger”, zegt ze. 
“Ik woon pas dertig jaar in Ter Aar.”
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De middagen van Koffie & Zo vinden maandelijks, behalve in de zomerperi-
ode, plaats in basisschool De Vosseschans, Vierambachtsstraat 31 te Ter Aar. 
De middagen worden aangekondigd in de lokale media. Aanmelden kan via 
koffieEnZo@ziggo.nl of telefonisch bij Anja via (06) 177 698 98 .

Senioren ontmoeten elkaar bij Koffie & Zo

Anja Poelwijk kijkt met To van Deijl 
geboeid naar de presentatie van het 
Historisch Museum
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Ter herinnering
Op dinsdagavond 24 april aanstaande 
organiseren de clusterhoofden een ge-
zellige avond in het Achterom. Aanvang 
19.30 uur tot 22.00 uur.

Deze avond is bedoeld voor ALLE 
wijkcontactpersonen van de Petrus en 
Pauluskerk in Aarlanderveen/Ter Aar.
Voor wie zich nog niet heeft opgege-
ven, dit kan nog vóór 20 april:
Ans Hijman, tel (0172) 57 31 13
Suze Houdijk, tel (0172) 60 39 80 of via 
de mail: janensuzehoudijk@gmail.com
Jolanda Kempen, tel (0172) 60 29 43 of 
via de mail: johnenjolandakempen@
gmail.com

Tot ziens op 24 april!

Groot huisbezoek 
Bij onze medechristenen, de Gerefor-
meerde kerk in Ter Aar, houden ze 
bijeenkomsten die heten: groothuis-

bezoek. Bij elkaar komen, in huise-
lijke kring om over allerlei geloofs- en 
kerkzaken te praten. Dit jaar was het 
thema: kerkproeverij. Op de avonden 
werden ook gasten van andere ge-
loofsgemeenschappen uitgenodigd om 
inhoud te geven aan dit onderwerp.

Op 22 februari waren wij (red: Jan en 
Suze) uitgenodigd bij Truida Stegeman, 
als katholieken. Beiden zijn we wel 
eens in hun kerk geweest, soms in een 
gewone zondagviering, en ook zitten 
we in gezamenlijke werkgroepen. We 
hadden op verzoek een aantal sym-
bolen meegebracht, om te gebruiken 
wanneer het gesprek wat stagneerde. 
Maar dat was niet het geval, want het 
werd een boeiend gesprek over het 
beleven van ieders geloof. 

Altijd respect hebbende met de bele-
ving van de ander, wat is het verschil 
in beide kerken, niet wat scheidt 
ons, maar wat bindt ons, nu en in de 
toekomst. En in vele gezinnen komt 
het aan de orde dat er gemengde 
huwelijken of samenlevingsvormen 
tot stand komen. Allemaal christenen 
met hetzelfde doel, eens thuiskomen in 
het hemelrijk, alleen de weg daarheen 
loopt anders. Later toch nog de mee-
gebrachte symbolen uitgelegd, en dat 
bleek de kers op de taart te zijn. 

Wij hebben veel meer symboliek in de 
kerk en dat vonden ze toch indrukwek-
kend. 

Aarlanderveen
Clara parochie  

Lief en leed

Gedoopt
4 februari  Nico Cats, zoon van Remco en Laura Cats
  Ilse Petronella Maria van der Linde  
  dochter van Hidde en Betsy van der Linde
  Lotte Johanna Theodora Mulders   
  dochter van Rick en Chantal Mulders

Overleden
27 februari   Martinus Albertus Zevenhoven      77 jaar

PAASWENS 
Al regent het nog zo hard 
al lopen de rivieren over 
en staat er water in de stad 
het duurt maar even 
de zon breekt vast en zeker door
en maakt alles weer droog. 
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.
ZALIG PAASFEEST

Soms huil je van verdriet  
en je denkt
dat gaat nooit meer over 
maar er komt een dag 
dat je weer vrolijk bent 
en het verdriet vergeten is.
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.
ZALIG PAASFEEST

Al is de winter nog zo koud 
al ligt de sneeuw ‘n meter dik 
na de winter komt de lente 
kijk maar om je heen
ieder jaar opnieuw gaat alles 
weer leven. 
Goede Vrijdag loopt uit op Pasen.
ZALIG PAASFEEST



  Nieuwkoop
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Op dinsdag 29 mei organiseert KBO Zuid Holland in 
samenwerking met (onder andere) KBO afdeling Ter Aar 
wederom een bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe van 
Den Bosch.

Deze bedevaart in de maand mei ( Maria maand ) is een 
traditie van KBO Zuid Holland. Iedereen kan aan deze  
bedevaart deelnemen, dus ook niet KBO leden. Dit jaar 
zal diaken Andre van Aarle onze bedevaartgangers ver-
gezellen.

Het programma voor 29 mei is als volgt:
11.00 uur aankomst bij restaurant Van der Valk in Vught 
voor koffie en een bossche bol
12.30 uur eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal
15.00 uur Plechtig Maria lof, met veel Maria liederen,  
in de Sint-Janskathedraal
16.00 uur vertrek naar Van der Valk restaurant te Vught
17.00 uur diner in het Van der Valk restaurant
18.30 uur vertrek naar huis

Tussen de eucharistieviering en het Lof is er gelegenheid 
voor een bezoekje aan het gezellige centrum van den 
Bosch.Tijdstip en opstapplaats(en) zijn nog niet bekend, 
in principe het Kerkplein in Langeraar, hierover worden 
alle deelnemers tijdig geïnformeerd.

De kosten van de bedevaart bedragen € 49,50. KBO leden 
van afdeling Ter Aar krijgen een korting en betalen 
€ 45,00. Dit bedrag moet bij de aanmelding worden over-
gemaakt naar bankrekening NL 29 RABO 0127 0326 73 
t.g.v. Senioren Club KBO Ter Aar. Men is pas aangemeld 
als het bedrag is overgemaakt.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 10 mei via 
onderstaande invulstrook, en deze versturen naar  
A. Persoons, Reigerlaan 8, 2461 BD  Ter Aar, per e-mail 
naar a.persoons@ziggo.nl of telefonisch (0172) 60 32 89.

Bedevaart naar Den Bosch

Invulstrook

Naam    :

Straat en huisnummer :

Postcode en Plaats      :

Telefoonnummer         :

E-mailadres                 :

Betaald ja/nee               :

Maar wij kunnen er juist weer van leren 
hoe zij met de bijbel omgaan. De avond 
werd afgesloten met de wens om meer 
oecumenische avonden te beleggen, 
en dat was dan ook een opdracht aan 

beider kerken.  Heel dankbaar dat we 
dit mee mochten en konden maken.                         

Jan en Suze Houdijk
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Jaar van gebed
Bisschop van den Hende roept ons op 
om meer aandacht te hebben voor ons 
gebed. Wij willen u dan ook van harte 
uitnodigen voor de bijeenkomst van 
donderdag 26 april met het thema ‘Jaar 
van Gebed’. Op de pastorale avond is 
dit onderwerp even ter sprake geweest 
maar door tijdgebrek kon daar verder 
niet op in gegaan worden. De aanwezi-
gen vonden dit wel jammer, zij worden 
dan ook van harte uitgenodigd voor 
deze avond. Diaken André van Aarle 
zal de avond leiden. Inspirerend voor 
je zelf en dienstbaar aan het pastorale 
team, iedereen is welkom. Vanaf 19.45 
uur staat de koffie klaar, de avond 
begint om 20.00 uur. Graag even van te 
voren op geven bij Ria (0172) 60 21 30 
of langeraar@rkgroenehart.nl.

Vormelingen 2018
Wat was het een bijzondere, mooie en 
leuke ervaring. Met Anouk Könst, Fleur 
Hilgers, Tim van der Hoorn, Jonna van 
der Post, Lucas Thomas, Maja Sikorska, 
Mandy de Jong, Merel Theuns, Sanne 
van Tol, Sofie van Rijn, Tess van Schie 
en alle vormelingen uit Leimuiden, 

Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden 
en Zevenhoven. Na een uitgebreide, 
leerzame, soms saaie, maar vaak heel 
leuke voorbereiding aan de hand van 
het boek Vormselkracht hebben al deze 
jongeren op zondag 4 februari het Hei-
lig Vormsel ontvangen. Deze bijzondere 
gebeurtenis mochten deze jongeren 
vieren in twee vieringen, in de kerk van 
Langeraar.

Wij kijken met trots op deze vieringen 
terug. Wat hebben jullie het allemaal 
goed gedaan. Iedereen had een taak in 
deze vieringen. Een stukje lezen, een 
voorbede opzeggen, kaarsen aanste-
ken of de bloemen brengen naar Ma-
ria. Maar vooral hebben jullie deze dag 
het Heilig Vormsel mogen ontvangen. 
Nog een keer gefeliciteerd met deze 
belangrijke en bijzondere stap in jullie 
gelovige leven. 

Karina en Jacqueline van de vormselwerk-
groep Langeraar

Naar Rome wandelen … 
is niet zo heel lastig dacht ik. “Omnes 
viae Romam ducunt”: alle wegen leiden 

naar Rome, dus verdwalen doe ik niet. 
Dat de werkelijkheid iets ingewikkelder 
is werd me onderweg duidelijk. Een 
jaar of vier geleden kwam het in mijn 
gedachten: ik zou wel eens naar Rome 
willen lopen. Mijn vader en moeder zijn 
op 20 juni 1953 in Rome getrouwd, in 
de Sint Pieter. Negen maanden later 
werd ik in Langeraar geboren. Daar is 
het zaadje geplant.

En verder:
• Het lijkt me boeiend om eens langere 

tijd alleen te zijn. Dit zal de enige 
periode in mijn hele leven zijn dat ik 
langere tijd alleen ben. Wie ben ik als 
er niemand kijkt?

• Het gevoel vrij te zijn. Uiteraard geen 
werk, maar ook geen andere zaken 
dan de route, eten, slapen en gewoon 
er zijn.

• Lange tijd achter elkaar alleen maar 
buiten in de natuur zijn lijkt me heer-
lijk.

• En, het ritme van lang achter elkaar 
lopen te ervaren. Ik verwacht dat het 
verslavend werkt. Mediteren, lang 
mediteren.

• Het voelt ook als spijbelen, als een 
ondeugende time-out. En ook al staat 
het me niet, ik laat lekker mijn baard 
staan.

Als voorbereiding trainde ik het afge-
lopen jaar bijna 1800 kilometer zodat 
ik op 07-07-17 met heel veel zin ben 

Langeraar
Clara parochie  

Vormelingen 2018



Langeraar

vertrokken. Natuurlijk voert het te ver 
mijn tocht helemaal te beschrijven. 
Gedetailleerde informatie is op mijn 
website martiniloopt.nl te lezen.
Een flink deel van het eerste gedeelte 
van mijn tocht heb ik tegenslag moe-
ten overwinnen. Veel blaren en een 
ontsteking in mijn voet. Ook al deed 
het soms echt pijn, het is geen seconde 
in me op gekomen om te stoppen. Ik 
heb ervaren hoe sterk de kracht van de 
wil kan zijn. 

Veel van wat ik me tijdens de voor-
bereidingen heb voorgesteld is uitge-
komen. De omgeving werd alsmaar 
mooier. Prachtig is de natuur tijdens de 
Eifelsteig, van Aken naar Trier. Schitte-
rend om na Konstanz door Zwitserland 
de Alpen in te lopen. Fantastisch om na 
de Alpen Italië te begroeten, ook al was 
het bar koud en regende het de hele 
dag.

Nog nooit heb ik me zo vrij gevoeld. 
Wildkamperen maakt het mogelijk de 

Lief en leed

Gedoopt
11 maart  Feline Helene Elisabeth Maria Egberts    
  dochter van Charlie Egberts en Annemieke Egberts-Mank

Overleden
3 maart Antonia Maria Catharina van Zwieten-Straathof  88 jaar
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Vanaf de Adrianustoren

• Wij wensen u een goed Paasweekend met inspirerende vieringen.

• Maandag 2 april tweede Paasdag is in de Claraparochie alleen in Langeraar een 
Eucharistieviering. Na de viering is er koffie ontmoeting.

• Donderdag 12 april komt de pastoraatsgroep weer bij elkaar voor overleg. Zijn er 
vragen, ideeën laat het ons weten.

• Misschien wilt u wel lid worden van de pastoraatsgroep en wilt u hier meer over 
weten. U bent van harte welkom. Info Marleen den Haan tel. (0172) 53 82 60.

• Zondag 22 april mogen onze communiecantjes voor het eerst de H. Communie 
ontvangen. Wij wensen de kinderen en hun ouders een mooie viering.

• Zondag 22 april is het ook Roepingenzondag. De vierde zondag na Pasen besteedt 
de kerk aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het 
religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ 
opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de kerk.

• Een compliment aan Chantal, dirigente van ons kinderkoor De Vrolijke Noot. Zij laat 
het kleine koortje met jonge kinderen met veel enthousiasme in de kerk zingen, 
prachtig om te zien. We hopen natuurlijk dat nog veel meer kinderen zich willen 
aansluiten bij zo’n leuk koor.

hele dag lekker te lopen zonder dat ik 
me zorgen hoefde te maken om een 
slaapplaats te reserveren. Ook merkte 
ik dat het eigenlijk weinig uitmaakt 
wanneer je eet. Er waren dagen bij 
dat er onderweg niets te krijgen was, 
gewoon omdat er geen plaatsen of res-
taurants waren. Met een zakje nootjes 
redde ik me uitstekend. En water is 
altijd te krijgen.

Op 16 oktober, na 100 dagen en 2600 
kilometer kwam ik voldaan in Rome 
aan. In mijn laatste blog schreef ik: “Zo, 
ik ben er. Het moest er natuurlijk een 
keer van komen en vandaag is het zo 
ver. Vanmorgen was ik wat gespannen. 

Te vroeg wakker en dralen om uit-
eindelijk weg te gaan. Waarom weet ik 
eigenlijk zelf niet. Ik vind het fijn dat ik 
er ben en vind het ook wel genoeg zo. 
Ik loop langs drie belangrijke kerken. 
Uiteraard de Sint Pieter, dat voelt als 
bekend terrein. Ik ben er ooit in de 
buurt vandaan gekomen zonder er 
naar toe te zijn gegaan. Daarna ga ik 
naar de Santa Maria Maggiore en de 
Jan van Lateranen. Daar tegenover be-
vindt zich de Heilige Trap. De legende 
zegt dat de 28 treden afkomstig zijn uit 
het paleis van Pontius Pilatus, waarover 
Jezus op Goede Vrijdag gelopen heeft. 
Gelovigen betreden de trap op hun 
knieën.

En dan is het tijd om naar mijn adres te 
lopen in de gezellige wijk Trastevere. Bij 
verrassing loop ik langs twee Neder-
landse dames. Ik hoor de een aan de 
ander vragen: “Waar kom jij vandaan?” 
De ander antwoordt: “Uit Ter Aar, Lan-
geraar”. Hoe is het mogelijk. De cirkel is 
rond. Ik zie uit naar het weerzien met 
mijn vrouw Karin.”

Martien Robertz



11SAMENstromen • april 2018

Kerkhof
Oproep aan de nabestaande van de 
overledenen:
Otto ter Linden, Grafnr. F11 a
Wilhelmina Zevenhoven, Grafnr. C03 b
De rechthebbenden van de boven-
staande graven hebben wij tot op 
heden niet kunnen benaderen.
Bent u een van de rechthebbenden of 
kent u de rechthebbenden van deze 
graven, neemt u dan contact op met de 
beheerder van het kerkhof de heer W. 
Balvert, email: wbalvert@ziggo.nl of tel 
(06) 141 482 53

Een schijnbaar bescheiden aanbod, 
grote consequenties? Dat weten we 
niet, maar dromen doen we wel!
Tijdens de Adventsactie, waar we geld 
inzamelden voor cursussen tot naai-
ster voor jonge Afrikaanse meisjes, 
kregen we een aanbod. ”Ik heb nog een 
naaimachine over, kunnen jullie daar 
wat mee?”

Daar zijn we op ingesprongen. Even 
een bliksemactie opzetten. En nu? 20 
naaimachines hebben we gekregen. Ja, 
20 stuks. Allemaal ingeleverd bij stich-
ting Gered Gereedschap. Die repareren 
zoveel mogelijk machines, regelen 
extra naalden en wat garen en zorgen 
voor de verzending naar projecten in 
de derde wereld. En dan? Nou, volgens 
mij geeft elke naaimachine daar een 
gezin de mogelijkheid om de kost te 
verdienen. Dus 20 machines, laten we 
zeggen 15 volledig reparabel. Dat is wel 
een hele straat gezinnen aan de bak. 
Dus eten en een toekomst. 
Daarom, dankjewel aan alle gulle ge-
vers. Wat een uitkomst! En we vonden 
ook een sponsor voor de transportkos-
ten. GEWELDIG DUS!

De MOV-groep van de Clara-parochie

GezinsViering 
De afgelopen maand waren er 2 
bijzondere gezinsvieringen in onze 
parochiekern: de presentatieviering 
van de communicantjes en de viering 

van Palmpasen. Deze maand weer een 
bijzondere viering: het feest van de 
Eerste Heilige Communie! Op 15 april 
om 11.15 uur bent u van harte welkom 
in deze bijzondere viering.

Werkgroep GezinsVieringen 

KinderWoordDienst 
Zondag 25 maart hebben we de fees-
telijke intocht van Jezus in Jeruzalem 
gevierd. In de Goede Week was er zelfs 
2x een KinderWoordDienst in onze pa-
rochiekern: Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag.
Zondag 1 april, en dit is géén grap, is 
er tijdens de viering van 11.15 uur een 
KinderWoordDienst. Dat is op Eerste 
Paasdag. We vieren deze dag dat Jezus 
is opgestaan uit het graf.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Eerste Heilige Communie 
Nieuwkoop
16 Kinderen zijn 14 februari met de 
voorbereiding op hun Eerste Heilige 
Communie begonnen. Op zondag 18 
maart hebben zij zich voorgesteld aan 
de parochiegemeenschap. Zondag 15 
april is het dan eindelijk zo ver. Die dag 
ontvangen zij voor de allereerste keer 
het brood van Jezus.

U bent van harte welkom om daarbij 
aanwezig te zijn. Deze viering is om 
11.15 uur.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Gebedsintenties
Niet iedereen is op de hoogte van de 
regelingen rondom de gebedsintenties 
in onze parochiekern. Daarom hier de 
informatie op een rij voor de duidelijk-
heid.

Gebedsintenties kunnen worden opge-
geven 
1.  Via de mail: rajau@casema.nl of via 

de email van het parochiesecretari-
aat: nieuwkoop@rkgroenehart.nl 

2.  Via een envelop in de brievenbus in 
de pastorie (Niet de buitenbus s.v.p.) 

3.  Op dinsdag en donderdagmorgen 
bij het parochiesecretariaat dat dan 
open is van half 10 tot 12 uur.

U kunt uw bijdrage (richtbedrag  
€ 12,- per intentie) 
• contant betalen bij het secretariaat
• In de envelop doen bij de opgaven 

van de intenties
• Overmaken op het banknummer dat 

op het tussenblad staat vermeld.
Als de opgave is gedaan vóór de op het 
tussenblad genoemde uiterste inle-
verdatum, worden de intenties bij de 
vieringen op het tussenblad vermeld.
De opgaven die binnen zijn vóór de 
donderdag voor de viering, worden bij 
de viering wel vermeld maar kunnen 
niet meer op het tussenblad.

Bij overlijden:
De eerste 6 vieringen na de uitvaart 
wordt de overledene altijd afgeroepen.
Er wordt een brief naar de nabestaan-
den gestuurd met een opgave kaart 
voor nog eens een aantal keer afroe-
pen op de door de nabestaanden op de 
kaart aangegeven data.
Daarna kunt u intenties altijd opgeven 
voor de door u gewenste vieringen en 
data.

BCP

Nieuwkoop
Clara parochie  



Nieuwkoop  

De kapel van de Heilige 
Familie
Rechts vooraan in de kerk vindt u deze 
kapel. Vroeger was die gelijkvloers met 
de kerk, nu is die gelijkvloers met het 
priesterkoor. De kapel werd gebruikt 
als berging. Na een reorganisatie van 
de op te bergen zaken en het opruimen 
van de bergruimten die we ook overal 
hebben, kon de kapel weer als kapel in 
gebruik worden genomen. 

Vóór die tijd was de wekelijks donder-
dagochtendviering altijd in het mortua-
rium. Geen echt gezellige plek voor een 
viering en ’s winters erg slecht warm te 
houden. Vaak gingen in de winterperi-
ode de vieringen dan ook niet door.

Nu vieren we op de donderdagochtend 
om 9 uur elke week in deze mooie 
intieme kapel, waar zo’n twintig men-
sen in kunnen. Zijn het er méér dan 
vieren we ‘s zomers gewoon in de kerk 
en zitten de aanwezigen op de eerste 
banken.

In de kapel staat een heel mooi 
zijaltaar. Dat stond dus altijd tussen 
de orgels, stoelen, banken schotten 
lezenaars en noem maar op. Nu staat 
het er in volle glorie. Er is een los altaar 
vóór gezet zodat de voorganger niet 
mijn zijn rug naar de gelovigen hoeft te 
staan.

Het altaar is gemaakt in 1887 door 
Johannes Brom, uit het beroemde 
edelsmid geslacht Brom uit Utrecht. 
Het hoogaltaar, waarover een andere 
keer meer, is ook van Brom evenals 
een aantal andere kostbare voorwer-
pen. Het stond vroeger in het vorige 
kerkgebouw op de plaats waar nu het 
parochiehuis staat. Onze kerk is im-
mers van 1935!

Het altaar is gewijd aan de Heilige 
familie en heeft in het retabel in het 
midden een afbeelding van de timmer-
werkplaats van St. Jozef, waar we Jezus 
als jongeman en timmermansleerling 
bezig zien. Het is uitgevoerd in gesla-
gen koper en ondertekend met “J.Brom 
1887”. Niet gebruikelijk om een altaar 
te signeren, maar mij is verteld dat 
kunstenaars dat sporadisch doen als 
zij zelf overtuigd zijn dat zij een topstuk 
hebben geleverd (en dat staat dus 
jaren tussen de rommel!!)

De zijpanelen zijn gegraveerd in koper 
en we zien achtereenvolgens:
- de verloving van Maria en Jozef, 
- het bezoek van Maria, zwanger van 

Jezus, aan haar nicht Elisabeth in ver-
wachting van Johannes (de Doper)

- De geboorte van Jezus
- De vlucht naar Egypte

Lief en leed

Overleden
14 februari Arie Boekel  78 jaar
26 februari Riet Woerde-Wahle  82 jaar
2 maart Lies Mesman-Lauwers  94 jaar
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- Het bezoek van de drie koningen
- De besnijdenis en de opdracht in de 

tempel van Jezus
- Jezus die les geeft aan de schiftge-

leerde als jonge jongen en
- Het overlijden van Jozef

Komt u nooit in de kapel, omdat u 
donderdagochtend niet in de kerk kunt 
zijn, dan kunt u altijd na de viering 
even gaan kijken. Op Goede Vrijdag 
staat de ciborie met Ons Heer op het 
zijaltaar vol in de bloemen en in het 
licht en kunt u even komen bidden. Op 
de achtergrond hoort u dan zachtjes de 
muziek van de Mattheus Passion.

Af en toe, als er geen tentoonstelling of 
andere activiteit is in de kerk, zoals een 
kleuterviering, staat op de “lege” zonda-
gen de monstrans voor aanbidding van 
onze Heer in de zijkapel.

De kapel van de Heilige Familie
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Lief en leed

Gedoopt
11 februari  Noa Gerarda Maria Stemmerik

Overleden
9 maart Theo Keijzer    80 jaar

Kinderwoorddienst
Zondag 1 april, 9.15 uur  
Eerste Paasdag, na de dienst paas-
eieren zoeken

Dinsdagmorgen vieringen
Dinsdag 3 april, 9.00 uur 
Woord- en Communieviering
Dinsdag 17 april 9.00 uur  
Eucharistieviering

Kinderpaaswake
Ook dit jaar zal er in de H. Franciscus 
parochie en de H. Clara parochie een 
paaswake met een aparte Kinder-
woorddienst zijn. Alle gezinnen worden 
van harte uitgenodigd om deze vierin-
gen bij te wonen. In de Clara parochie 
is deze viering in Zevenhoven. Eerst 
helpen de kinderen mee om het licht 
te verspreiden en daarna gaan zij naar 
de nevenruimte om de verschillende 
bijbelverhalen te horen.
Daar zullen wij ook zingen en wordt het 
Paasfeest aan de kinderen uitgelegd. 
Wanneer het nieuwe doopwater wordt 
gezegend zullen de kinderen weer in de 
kerk zijn. De viering is in de H. Johan-
nes Geboortekerk in Zevenhoven op 31 
maart om 19.00 uur.

Ziekenzalving
Op 14 april is er om 11.00 uur een 
Woord- en Gebedsviering in de H. 
Johannes Geboortekerk in Zevenhoven. 
Tijdens deze gezamenlijke viering van 
Zevenhoven en Nieuwveen, kunt u de 
ziekenzalving ontvangen. In deze vie-
ring gaan pastoor Glas en diaken van 
Aarle voor en zingt het Caecilia koor.
Als u de zalving wilt ontvangen, dan 
kunt u zich aanmelden bij Rosa van 
Mastwijk tel. (06) 413 627 00 of rosa-
vanmastwijk@gmail.com graag vóór 
8 april.

Bakkersbezoek 
communicantjes 
Op woensdag 21 februari gingen de 
communicantjes van Nieuwveen en 
Zevenhoven op bezoek bij Bakker 
Tersteeg in Woerdense Verlaat. Er werd 

uitgelegd hoe brood wordt gemaakt en 
gebakken en de kinderen mochten ook 
zelf broodjes maken. Terwijl de bak-
ker de broodjes afbakte, maakten de 
kinderen hun profiel voor de voorstel-
viering en de Eerste Heilige Communie-
viering. Op een wagonnetje plakten ze 
hun foto en schreven ook op wat hun 
hobby’s zijn. Pastor Van der Reep kwam 
ook langs om bij de communicantjes 
te kijken. De moeder van Tim haalde 
de broodjes op bij de bakker en na het 
bidden werd er heerlijk gegeten van de 
zelfgemaakte broodjes.

Vanuit de pastoraatsgroep
Op 25 maart zijn de communicantjes 
van Nieuwveen en Zevenhoven voor-
gesteld. De Eerste Heilige Communie 
viering is in Zevenhoven op 22 april 
om 11.15 uur. Op 14 april om 11.00 
uur is er een gezamenlijke ziekenzal-
ving van Zevenhoven en Nieuwveen. 
Op Hemelvaartsdag 10 mei is er een 
oecumenische viering in de Sfeerstal. 
De pastoraatsgroep van Nieuwveen 
en Zevenhoven en diaken van Aarle 
wensen u een Zalig Pasen.

Interview met de kosters
Als je bij het woord ‘koster’ denkt aan 
iemand die alleen de deur van de kerk 
opent en de kaarsen aansteekt, dan 
heb je het mis. Een koster opent in-
derdaad de deur van de kerk. Doet het 
licht en eventueel de verwarming aan. 
Ontsteekt de kaarsen en zet alles klaar 
voor de viering. Luidt de klokken, zoekt 
de lezingen van die dag op en legt alles 
klaar voor de voorganger.
Kosters zijn er ook bij een doopviering, 
een huwelijk en de ‘generale repetities’ 

zodat alles op de dag zelf goed ver-
loopt. Men is er ook bij bij de avond-
wake en uitvaart. Onze oud koster, 
Rinus van der Jagt, woont inmiddels 
niet meer in Nieuwveen maar komt nog 
altijd assisteren bij een uitvaart. 
De kosters doen hun werk met liefde, 
en niet alleen omdat ze ervoor ge-
vraagd zijn. Zo vertelde Henk Otto mij 
dat hij gevraagd was in een moeilijke 
periode waarin hij heel veel liefde en 
warmte zag van mensen in een hospice 
die een familielid verzorgden, en hoe 
dankbaar men was. Die dankbaarheid 
ervaart hij nu als koster in doordeweek-
se vieringen en in de maanden mei en 
oktober wanneer hij aanwezig is bij het 
Rozenkrans gebed. 
Annie Bader en Piet Wijfje zijn ook al 
jaren koster. Annie doorgaans op de 
zondag en Piet op de zaterdag. Hulde 
aan de kosters, zij doen heel veel werk 
voor en achter de schermen. Namens 
onze geloofsgemeenschap: heel veel 
dank.

Marian Berkhout

Nieuwveen
Clara parochie  



Martinus deelt mee…..  
Als deze Samenstromen op uw deur-
mat valt, zitten we aan het eind van 
de Goede week.Over een paar dagen 
vieren we Pasen. In de vorige Samen-
stromen heeft u al uitgebreid kunnen 
lezen over de vieringen in Noorden 
en achterin dit blad vindt u het uit-
gebreide rooster van de H. Clara en 
H. Franciscus parochie. Welkom, de 
kerkdeuren staan open, we zien u/jullie 
graag om samen te vieren!

Hebt u meegedaan met het moderne 
vasten? De bisschoppen riepen op tot 
minderen. Eten, drinken, maar juist 
ook de moderne dingen, zoals social 
media, mobiele telefoon en internet, 
om meer tijd te hebben voor elkaar 
en voor God. Als ik eerlijk ben, ik niet. 
Nu besteed ik altijd al minder tijd aan 
de social media dan veel mensen om 
me heen, ik doe bijvoorbeeld niet aan 
Twitter en post niet alles wat ik doe op 
Facebook. Houd ik dan tijd over? Nee, 
dat ook weer niet. Op de een of andere 
manier vullen de dagen zich vanzelf. 
Het zal velen van u hetzelfde vergaan. 
De dagen zijn te kort, nog zoveel te 
doen. 

Gelukkig vinden onze vrijwilligers nog 
steeds tijd om zich in en rond de kerk 
in te zetten. We hebben onlangs het 
totale vrijwilligersbestand weer geac-
tualiseerd. Hebt u enig idee hoeveel 
mensen zich naast het pastoraal team 
voor de St. Martinusparochie inzetten? 
171!  Daarbij heb ik de mensen die 
meerdere taken uitvoeren maar één 
keer geteld. Geweldig toch?

Toch maken wij ons als Pastoraats-
groep en Beheercommissie zorgen. 
Een aantal vitale functies raakt onder-
bezet. We hebben bijvoorbeeld maar 
twee kosters meer, twee lectoren en 
twee misdienaars. Dat betekent dat de 
druk op deze ploeg hoog is. Daarnaast 
klimt ook de gemiddelde leeftijd rustig 
door. De aanwas van de parochie aan 
de onderkant is daarentegen laag, de 
afgelopen jaren is het aantal dopelin-
getjes op één hand te tellen…..

Zijn we somber? Neen! We hebben nog 
steeds heel veel betrokken parochia-
nen. Er gebeuren in de parochie heel 
veel mooie dingen. 

Zijn we bezorgd? Jazeker! Om de paro-
chie ook in de toekomst vitaal te hou-
den, zullen we er (nog meer dan nu) 
onze schouders onder moeten zetten.

De pastoraatsgroep

Kinderzegen 
Op zondag 28 januari was de Kinder-
zegen in onze kerk. Kindjes die het 
afgelopen jaar of het jaar daarvoor 
waren gedoopt, kwamen weer naar de 
kerk. Ook andere kinderen en volwas-
senen waren uiteraard welkom. Pastor 
Heleen van de Reep ging, samen met 
acolieten Anne-Lynise en Pierre, voor 
in Woord en Communie. 

Het geeft altijd een bijzondere sfeer 
met kinderen in de kerk. De gedoopte 
kinderen en daarna ook alle andere 
kinderen kwamen naar voren. Alle ge-
doopte kindjes kregen hun doopschelp 
uitgereikt.  De schelp met naam erop 
werd gebruikt om het doopwater over 
het kindje te gieten. Daarna kregen de 
kinderen de zegen. Op de foto Wil-
lemijn die de zegen krijgt van pastor 
Van De Reep. De schelp krijgt een mooi 
plekje op haar kamer. 

De regenboogviering 
breidt uit!
Zondag 15 april is het tijd voor de re-
genboogviering. Om 10.00 uur starten 

Noorden
Clara parochie  

Willemijn op de arm en pastor Van de Reep met acolieten

14            www.rkgroenehart.nl
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we met de viering waarin we op zoek 
gaan naar het verloren schaap. Dit 
keer organiseren we naast  de normale 
viering voor kinderen vanaf 3 jaar, ook 
een bijeenkomst voor kinderen van 
groep 4 tot groep 7. Voor deze oudere 
kinderen wordt er apart een leuk uit-
dagend programma aangeboden met 
hetzelfde thema.

De begeleiders van Rock Solid gaan 
dit programma verzorgen. Waardoor 
de opzet past bij de leeftijd en totaal 
anders is dan die voor de jongere 
kinderen.

Het gaat een super leuke ochtend wor-
den voor kinderen van alle leeftijden. 
Het zou leuk zijn als veel kinderen met 
hun jongere broertje/zusje meekomen. 
Maar we zullen binnenkort ook uitno-
digingen gaan delen.  

Tot 15 april!

Vrijwilligers; Onmisbare 
waarde

De tuinwerkgroep
Met regelmaat brengen we een werk-
groep onder uw aandacht. De natuur 
ontwaakt weer langzaam uit de winter-
slaap. De tuinploeg doet niet aan rust. 
Zij zijn in de winter juist actief, zodat 
iedereen de komende lente en zomer 
weer kan genieten van een kleurrijke 
tuin rondom de kerk en pastorie.

Het voorjaar zit er weer aan te komen. 

De sneeuwklokjes en de krokussen 
beginnen hun glans te verliezen. Nu is 
het tijd voor de overige bolgewassen 
en planten om voor de dag te komen 
en hun prachtige kleuren te laten 
bewonderen.

De tuinploeg die wekelijks een ochtend 
het onderhoud verzorgt in de tuinen 
en borders zijn klaar met het nodige 
snoeiwerk rond de pastorie en de kerk. 
Dit jaar hebben ze ook rond het kerk-
hof en op het grasveld voor de pasto-
rie de nodige grond aangebracht, wat 
binnenkort ingezaaid kan worden.
Om de borders rond de pastorie netjes 
te houden moet er ook regelmatig 
gewied en geschoffeld worden. Ook 
op het kerkhof is het nodig rond de 
graven, de open vlakte en de paden 
regelmatig bij te houden. Soms is het 
nodig een monument op te halen en 
recht te zetten wegens verzakking. Ook 
kleine werkzaamheden op het kerkhof 
worden door de tuinploeg uitgevoerd.
De tuinploeg bestaat uit vier personen, 
Paul, Jan, Wout en Rien. Rien verzorgt 

Tuin

De bomen komen uit de grond

En uit hun stam de twijgen

En ied’reen vindt het heel gewoon

Dat zij weer bladeren krijgen

We zien ze vallen naar de grond

En dan opnieuw weer groeien

Zo heeft de aarde ons geleerd

Dat al wat sterft zal bloeien

het grasmaaien  rond de kerk en 
pastorie, de andere drie doen de rest 
van de werkzaamheden. Wij zijn op 
zoek naar één of twee vrijwilligers die 
ons team komen versterken want Jan 
Koot gaat ons team verlaten wegens 
verhuizing naar Langeraar.

Langs deze weg willen wij Jan hartelijk 
danken voor zijn expertise, ervaring, 
werklust en gezelligheid. 
Wij werken iedere woensdagochtend 
van 8.00 uur tot rond 12.30 uur. Om 
10 uur drinken wij koffie om wat bij 
te praten. Ook dames zijn van harte 
welkom!

De tuinploeg

Lief en leed

Gedoopt
28 januari  Daan de Jong  
  zoon van Friso de Jong en Tamara van Oudenallen
11 maart  Cas Leliveld 
  zoon van Dennis en Carla Leliveld

Overleden
9 februari  Gijs Oltshoorn     75 jaar
15 februari  Corrie van der Ploeg- van Leeuwen  88 jaar
22 februari  Jos Leliveld     75 jaar
1 maart   Nel van der Zwet- Vianen   85 jaar 
9 maart  Thomas Broekhof    82 jaar

Noorden



Vieringen op vrijdagmorgen
13 april 9.00 uur eucharistieviering

Passion
Als dit blad bij u op de mat valt, is de 
Passion in Zevenhoven achter de rug. 
Hoe het is gelopen? Het is koffiedik kij-
ken als in dit stukje, dat vóór 12 maart 
ingeleverd moest zijn, al van alles 
verteld wordt over het verloop van de 
Passion. Waarover dan wel geschreven 
kan worden? Over de aanloop naar 
de uiteindelijke dag van de uitvoering; 
over het vergaderen dat al begon in 
april van vorig jaar; over het oefenen 
van de liedjes; over de fotosessies; het 
verwerken van al deze foto’s tot een 
boeiende presentatie, samenlopend 
met het vertelde verhaal; over de op-
lopende spanning in de laatste weken, 
want hoewel je weet dat je nauwe-
lijks iets over het hoofd gezien hebt, 
bestaat toch altijd de mogelijkheid 
dat je toch iets vergeet.  Maar goed, 
daar gaan we niet van uit. We hebben 
er zin in. Aan wie wij het stokje gaan 
doorgeven, is nog niet bekend, maar 
terugkijkend op de hele voorbereiding, 
kunnen we de organisatie van dit eve-
nement alleen maar van harte aanbe-
velen bij een volgende parochiekern. 

Het heeft een hoge samenbindende 
werking. In het blad van mei volgt een 
verslag van de uitvoeringen.

Kinderpaaswake 
in beide parochies                                                                                                                          
Ook dit jaar zal er in de H. Francis-
cus parochie en de H. Clara paro-
chie een paaswake zijn waarin een 
aparte kinderwoorddienst is. Hiervoor 
worden alle gezinnen uitgenodigd!                                                                                 
De kinderen helpen mee aan het 
begin om het licht te verspreiden en 
daarna gaan zij naar de nevenruimte 
om de verschillende bijbelverhalen 
te horen. Daar zullen wij ook zingen 
en wordt het Paasfeest aan de kinde-
ren uitgelegd. Wanneer het nieuwe 
doopwater wordt gezegend zullen 
de kinderen weer in de kerk zijn.                                         
Deze twee vieringen zijn in de Sint Jan 
de Doperkerk in Leimuiden en in de H. 
Johannes Geboortekerk in Zevenho-
ven/Noordeinde. Beide vieringen zijn 
op 31 maart 2018 om 19.00 uur.

Diaken André van Aarle

Peuter - kleuterviering                                                                                 
Met onze viering over Samen delen -  
 lief zijn voor elkaar in februari, 

hebben wij afscheid genomen van 
onze lieve en trouwe hulp Mia.                                                                                                                                             
Mia gaat verhuizen naar Katwijk. Wij 
danken Mia voor haar inzet en wensen 
haar alle geluk toe in haar nieuwe 
huis.              

Onze volgende viering is 1 april om 
10.00 uur ons thema is dan Pasen - 
Nieuw leven. De lammetjes huppelen 
in de wei. De tulpen en narcissen 
staan in bloei. De kuikentjes komen 
uit het ei. Wij gaan weer van alles 
doen en ook op zoek in de Stiltetuin 
naar..... dat is nog een verrassing.                                  
Iedereen is van harte welkom. 
KOM JE OOK?                                                                                                                  

Ziekenzalving                                                                                                                                         
Wie wel eens aanwezig is geweest bij 
een ziekenzalving weet dat zoiets een 
indrukwekkende gebeurtenis kan zijn.  
Als degene die gezalfd wordt dit nog 
bij volle bewustzijn meemaakt, zie je 
dat dit sacrament iets met mensen 
doet. Zowel de zieke of oudere die 
gezalfd wordt als de familieleden die 
erbij zijn, ervaren de weldoende wer-
king van de ziekenzalving. Het sterkt 
de mens, het geeft kracht om met pro-
blemen van ouderdom en zwakte om 
te gaan. Je voelt je gedragen door de 
mensen om je heen en bovenal door 

Zevenhoven
Clara parochie  

Onze lieve en trouwe hulp Mia
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Zevenhoven

God. Je mag je gekoesterd weten in 
de palm van zijn hand. Op 14 april om 
11.00 uur vindt in onze kerk de zieken-
zalving plaats. Pastoor Glas en diaken 
Van Aarle zullen voorgaan in deze 
viering. Inmiddels zijn de uitnodigin-
gen de deur uitgegaan.  Heeft u geen 
schriftelijke uitnodiging ontvangen, 
maar wilt u toch graag deelnemen aan 
deze ziekenzalving, dan kunt u dit even 
laten weten aan de pastoraatsgroep, 
die zorgdraagt voor de organisatie.  
U kunt dit doen via het mailadres: 
rosavanmastwijk@gmail.com

Eerste Heilige Communie                                                                                                                
Zoals u op de foto kunt zien zijn wij 
naar de bakker geweest en hebben 
wij, met hulp van de bakker, brood-
jes gebakken. Onderhand dat de 
broodjes in de oven zaten, hebben 
wij hard gewerkt aan ons profiel.                                       
Toen de broodjes dan eindelijk klaar 
waren, hebben wij de broodjes met 
elkaar gedeeld en gegeten. Als u dit 
leest dan hebben wij ons voorgesteld 
in de Palmpasen viering in Nieuwveen. 
Op  22 april is de grote dag. De viering, 
om 11.15 uur, wordt gehouden in de 
Joh. Geboortekerk in Zevenhoven.    

Lente
Het is zover! De lente heeft in ons 
landje zijn intrede gedaan. Bij de 
tuincentra in onze omgeving is het 
één en al voorjaarsbloemen wat de 
klok slaat. Je wordt er blij van als je al 
dat bloeiende spul in huis haalt. Zoals 
in onze kern de gewoonte is, hebben 
ook dit jaar veel mensen namens onze 
parochiekern een lentegroet gekregen: 
een fleurig lentebakje. Ook als je niet 
zo vaak meer in staat bent om naar de 
kerk te komen of een kopje koffie te 
drinken in de orangerie, je wordt niet 
vergeten. En dat doet een mens goed.

Activiteit Orangerie
Dinsdagmiddag 24 april gaan we een 
oude schoen een nieuw leven geven. 
We gaan deze schilderen en beplakken 
met servetten. Daarna zullen we er 
een plantje in poten. U neemt zelf een 
oude schoen of laars mee.

We beginnen om 14.00 uur.  
U kunt zich opgeven bij Joke  
jokevt@gmail.com of tel.  
(0172) 529 748. De kosten zijn € 5,-.

Gerda, Joke en Gerda

Lief en leed

Overleden
3 maart  Cor Hogervorst- de Groot    92 jaar

Een brandend kaarsje

Er leefde eens een brandend kaarsje, 

het was liefdevol en wijs.

het wilde de wereld graag verlichten, 

pakte zijn koffer en ging op reis.

Hij droeg zijn vlammetje met vreugde 

en deelde rijkelijk om zich heen.

De warmte die dan voelbaar werd 

stroomde vrij voor iedereen.

De mensen werden hierdoor gelukkig 

en vrede was werkelijk in de maak.

Het kaarsje had met zijn intentie 

de mens diep in het hart geraakt.

Zonder dat hij in kracht verminderde 

straalde hij tot in de lucht.

Waar hij ook maar binnenkwam 

sloeg het donker op de vlucht.

Hij keek verwonderd en ontdekte 

de afnemende duisternis.

Hij juichte blij en opgetogen: 

dat dit de kracht van LIEFDE is!

Eerste Heilige Communie            



Vrijwilligersavond   
Maandagavond 19 februari hebben we 
op uitnodiging van de pastoraatsgroep 
en de beheercommissie in de Lodewijk-
zaal een avond gehad met een op-
komst van wel 30 vrijwilligers uit onze 
parochiekern Hoogmade-Woubrugge.
De bedoeling was dat: 
• de vrijwilligers van de kerk hun erva-

ringen zouden uitwisselen: waar je 
mee bezig bent, waarmee je blij bent 
of waar je zorgen over hebt.

• we met elkaar zouden praten over het 
rooster van de vieringen. We hebben 
nu bijna een jaar lang een vaste tijd 
gehad om 9.15 uur. Het jaar daarvoor 
om 11.15 uur. Vanaf komende zomer 
is er een nieuwe indeling mogelijk. 
Daarom hebben we met elkaar van 
gedachten gewisseld over mogelijk-
heden.

• er iets verteld zou worden over het 
pastoraal beleidsplan voor de federa-
tie dat afgelopen najaar is vastgesteld. 
Omdat de opkomst zo groot was, 
liep het eerste punt uit, zodat pastor 
Marjo Hoogenbosch het bij een korte 
toelichting hield en we een boekje 
meekregen, waarin het plan wordt 
toegelicht.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd de avond op een gezellige 
manier afgesloten. Het was een fijne 
avond, inspirerend en bemoedigend 
en op zo’n avond realiseer je je dat 
er heel veel werk gedaan wordt door 

veel verschillende mensen. Heel wat 
mensen blijken bij meerdere groepen 
te horen. Van bijna elke groep was er 
wel een vertegenwoordiging aanwezig. 
Zo waren er koorleden, een organist, 
dirigenten, mensen van de commissie 
klein onderhoud, de kerkhofcommissie, 
het tuinonderhoud, de BCP, de kosters, 
de bezoekgroep, de PCI (Charitas), het 
secretariaat, bloemversiering, kof-
fiegroep, mensen die Samenstromen 
en de actie Kerkbalans rondbrengen, 
lectoren en leken-voorgangers en uiter-
aard ook de pastoraatsgroep en pastor 
Marjo Hoogenbosch. Een aantal zaken 
die naar voren gebracht werden, zoals 
de werving van nieuwe vrijwilligers, 
zijn genoteerd en zullen de benodigde 
aandacht krijgen. Al met al was het een 
succesvolle avond, die volgend jaar 
zeker herhaling verdient.

Verslag van Cobie Wolvers

Bijeenkomst werkgroepen
Op de bijeenkomst van de verschil-
lende werkgroepen werd gemeld dat 
de dames van het onderhoud een 
minder leuke klus geklaard hadden. 
Dat was de kerkbanken ontdoen van 
KAUWGUM!!!!! De eerste ploeg was met 
3 personen maar liefst anderhalf uur 
bezig geweest, en daarna kwam er nog 
een ploeg die met de klus verder ging. 
Het vervelende was dat na anderhalve 
week, er alweer KAUWGUM onder de 
kerkbanken zat!

Vrijwilligerswerk geeft normaal gespro-
ken veel voldoening maar dit is niet 
leuk. Een kauwgompaal in de kerk is 
niet passend. Gewoon géén KAUWGUM 
in de kerk dus…

Verder kwam er naar voren dat Jeanne 
Borst het heel druk heeft met meerde-
re koren, vanwege de zieke dirigent van 
het Nederlandstalig koor. Mensen van 
het koor spraken hun zorg uit, dat er 
geen koorleden bijkomen, maar helaas 
wel mensen afvallen. Hierbij de oproep: 
Wie heeft er zin om mee te zingen bij 
Enjoy, Lef, of het Nederlandstalig koor?
Ook zijn we op zoek naar nieuwe mis-
dienaars…. Probeer het eens, je bent 
1x in de 6 weken aan de beurt als je het 
leuk vindt. Het is prachtig vrijwilligers-
werk. De koffiegroep was blij met de 
vroege kerktijd, en versterking was ook 
zeker welkom. De PCI vertelde waar ze 
voor staan. Dat is een interview waard 
op een later tijdstip. De conclusie was, 
dat we een heel rijke kerkgemeenschap 
zijn met zoveel vrijwilligers. Zonder al 
deze mensen is het kerk-zijn niet moge-
lijk.  Vrijwilligerswerk geeft voldoening 
maar maakt ook je sociale leven groter.
De avond werd afgesloten met een 
frisje, een hapje en een wijntje.

Namens de pastoraatsgroep, 
Connie Koeleman

Hoogmade/Woubrugge 
Fransicus parochie  

Vrijwilligersavond   
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Lief en leed

Gedoopt
11 april 2018 Brim Johannes Antonius van der Kleij 
  zoon van Tjeerd van der Kleij en Marijke Witteveen, 
  Phillon Ferdinand Willemsen 
  zoon van Ferry en Merel Willemsen-Volwater, 
  Marina van Wieringen 
  dochter van Jack en Lynn van Wieringen-Lardée

Overleden
24 februari Anna Clasina Winters-Verhagen  87 jaar

Vastenaktiemaaltijd  
21 februari in “De Stal”  
Er waren 36 personen en onze 8 kook-
sters. Alle mensen zochten een plekje 
aan de fleurig gedekte tafels. Om 17.30 
uur heette pastor Marjo Hoogenbosch 
ons allen welkom en opende met 
gebed en een verhaal over saamhorig-
heid en dankbaarheid. Iedereen vulde 
zijn bordje met heerlijke Afrikaanse 
gerechten, vegetarische hapjes en 
salades. Door de kooksters werd iets 
verteld over het gerecht en de in-
grediënten hiervan. Tijdens het eten 
werd de collecte gehouden en geteld. 
Totaalbedrag € 1.160,- ! Er werd geap-
plaudisseerd voor dit mooie bedrag. 
Na de maaltijd vertelde Marjo in het 
kort over het betreffende campagne-
project in Zambia te Mbala: De zusters 
van Heilige Harten, zetten zich in voor 
het onderwijs en ziekenzorg. Sinds het 
uitbreken van de hiv/aids pandemie, 
begin jaren 90 hebben de zusters hun 
werkzaamheden verlegd naar deze 
slachtoffers en kinderen van deze nare 
ziekte. O.a. hiv-positieve mannen en 
vrouwen die een laag inkomen hebben. 
Het doel is om de onafhankelijkheid 
van deze mensen te vergroten en ze te 
trainen op ondernemerschap en ma-

nieren aan te leren, om in hun levens-
onderhoud te kunnen voorzien. Jeanne 
vroeg aandacht voor het afscheid van 
3 personen: Betty, Cock en Marian, na 
zoveel jaren actief M.O.V.-lid. Een tevre-
den, maar ook een gezellig samenzijn 
in “De Stal”.

Jeanne Borst en Twan Goes
 
Begraven op de R.K. begraaf-
plaats (vervolg)
Het begrafenisreglement van de be-
graafplaats is opnieuw bekeken. Het 
oude reglement stamde uit 2011 en 
door de fusie van alle parochies, werd 
het tijd om te kijken of alles nog klopte. 
Voor ieder graf is een contactpersoon 
geregistreerd, de zogenaamde recht-
hebbende. Mocht u rechthebbende zijn 
van één van onze graven, dan kunt u 
het nieuwe reglement inzien op onze 
website: www.rkgroenehart.nl. 
Als u als rechthebbende verhuist, is  
het belangrijk om dat door te geven 
aan Adri van der Meer, e-mail:  
jan.adri@ziggo.nl. Dan kan de kerkhof-
commissie contact met u opnemen als 
de grafrechten verlopen om u daarover 

te informeren. Op het kerkhof kan er 
gekozen worden voor een algemeen 
(urnen) graf of een particulier (urnen) 
graf. De rechten voor een algemeen 
graf lopen tien jaar en kunnen niet 
verlengd worden. De rechten voor een 
particulier graf lopen twintig jaar en 
kunnen verlengd worden. In geval van 
het overlijden van een kind (jonger dan 
12 jaar) gelden de grafrechten voor een 
periode van 50 jaar. Het kerkhof wordt 
bijgehouden door vrijwilligers. Het is 
een grote groep enthousiaste man-
nen die met veel plezier het kerkhof 
verzorgen. Ze lopen iedere dinsdagoch-
tend al vegend, harkend, schoffelend, 
met snoeischaren en kruiwagens rond. 
De beheerder van de begraafplaats is 
Jan Zwetsloot. Mocht u vragen hebben 
omtrent het graf dan kunt u met hem 
contact opnemen. Hij woont Klaverwe-
ijdeweg 3A.

BCP

Uit de BCP-vergadering
Op vrijdagmiddag 9 maart heeft de 
beheercommissie van de parochie-
kern (BCP) vergaderd. Hierbij een kort 
verslag. De laatste hand is gelegd aan 
de financiële jaarrekening van het jaar 
2017. Het nadelig saldo was € 4.035,- in 
2017. Een gedetailleerd verslag volgt 
tezamen met de begroting voor het 
jaar 2018. De begrafenisvereniging St. 
Barbara heeft een baar aangeschaft. 
Helaas past deze baar niet door de 
deur, waardoor er geen goede plek was 
om de baar op te slaan. De vrijwilligers 
van de BCP hebben nu een hok getim-
merd zodat de baar goed droog staat. 
Voor de 25e keer wordt er dit jaar 
weer tussen Hemelvaart en Pinksteren 
een Pinksternoveen gehouden in het 
Groene Hart, ter voorbereiding op het 
Hoogfeest van Pinksteren. Dit jaar is 
het thema: Zijn Geest, mijn vuur.
Gedurende 9 dagen zijn er in 16 ver-
schillende kerken gebedsvieringen. 
Voor het organiseren van deze Pink-
sternoveen zal de BCP een bijdrage 
storten.
Op vrijdag 18 mei zal de BCP weer 
bijeenkomen.

Namens de BCP, Lydia Foeken

Hoogmade/Woubrugge



Vanuit de BCP
Tijdens de laatste storm op 18 januari 
zijn er enkele honderden pannen van 
het dak van de kerk afgewaaid of ver-
schoven. Inmiddels is alle schade door 
de aannemer hersteld. De verzekering 
dekt het grootste deel van de schade.
De 3-jaarlijkse inspectie van de bomen 
rondom kerk en pastorie stond toen al 
op de planning. Eind februari is er met 
een bomendeskundige een ronde ge-
maakt, waarbij de grote platanen op het 
oudste gedeelte van de begraafplaats 
bijzondere aandacht hebben gekregen. 
Naar de opvatting van de bomenspe-
cialist zijn alle bomen en zeker ook de 
platanen kerngezond. 

Na afloop van de inspectieronde zijn 
er direct afspraken gemaakt om waar 
nodig de bomen te snoeien. Dit snoei-
werk is in de eerste week van maart 
door het hoveniersbedrijf uitgevoerd, 
“dood” hout en erg overhangende tak-
ken zijn daarbij verwijderd. Alhoewel 
niet echt nodig bevonden is er toch een 
flink overhangende “arm” van de grote 
plataan verwijderd om deze boom wat 
meer in balans te brengen.

Na deze flinke onderhoudsbeurt moe-
ten we er weer even tegen kunnen.

Vormselkracht
Op 4 februari hebben 8 kinderen uit 
onze parochie hun Heilig Vormsel 
mogen ontvangen. Het Heilig Vormsel 
werd toegediend door bisschop van den 
Hende. Vooral de toespraak van de bis-
schop maakte indruk bij de kinderen. Hij 
zei onder andere;
“Moge de geest je helpen als je later in 
het onderwijs werkt; dat je alle kinderen 
de aandacht mag geven die ze verdie-
nen. Moge de geest je helpen als je 
later in de handel gaat; dat je eerlijk zult 
blijven. En als je het hoger op zoekt; de 
politiek; Moge de geest je helpen niet 
voor het bekend zijn en de mooie uitjes 
in de politiek te gaan, maar er echt voor 
de mensen en het land te zijn, hen te 
dienen.”
Kinderen, ouders en begeleiders kijken 
terug op een bijzondere periode. Voor 
het eerst met 6 parochies de voorbe-
reidingen gedaan, 41 vormelingen, 
ruim 650 kerkgangers in de 2 diensten 
(9.15 en 11.15 uur); het was spannend. 
Wij wensen Ariane, Bas, Djenna, Evan, 
Rianne, Romy, Thijmen en Toine het 
allerbeste en dat de geest op hun pad 
mag zijn.

Namens de werkgroep Heilig Vormsel, 
Anja de Rijk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Fransicus parochie  

25e Pinksternoveen  
Het Groene Hart
Hoogfeesten in de katholieke kerk ken-
nen hun voorbereidingstijd. Zo heeft 
Kerstmis de Advent en Pasen de Veer-
tigdagentijd. Voor Pinksteren bestond er 
eigenlijk niets.
25 jaar geleden heeft de toenmalige 
deken van het dekenaat Alphen aan den 
Rijn, L.P. Peeters, aan deze voorberei-
ding gestalte gegeven door een Pink-
sternoveen in het leven te roepen.
In navolgingen van de leerlingen van Je-
zus komen wij gedurende negen dagen 
bij elkaar voor een woord- en gebeds-
viering, waarin leden van de liturgische 
werkgroepen voorgaan. Om net als de 
leerlingen van Jezus met elkaar biddend, 
zingend en luisterend naar Zijn woord, 
ons voor te bereiden op de komst van 
de heilige Geest.

Dit jaar een Pinksternoveen met een 
feestelijk tintje, want we vieren de 
25e editie van deze noveen.
Er is gekozen voor het thema: 
Zijn Geest, mijn vuur.  

Op vrijdagavond 18 mei om 19.30 uur is 
er een samenkomen in de kerk van de 
protestantse gemeente Leimuiden aan 
de Dorpsstraat in Leimuiden. 
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Ariane, Bas, Djenna, Evan, Rianne, Romy, Thijmen en Toine
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Wij willen u allen van harte uitnodigen 
deel te nemen aan deze noveen, om 
één of meerdere avonden met ons mee 
te trekken. U zult verrast worden door 
de diversiteit en de creativiteit waarmee 
de vieringen tot stand zijn gekomen. 
Na afloop van iedere viering is er ook 
gelegenheid om elkaar persoonlijk te 
ontmoeten en met elkaar na te praten 
bij een kopje koffie of thee. 
U bent van harte welkom!
Een overzicht van alle vieringen vindt 
u elders in dit blad en op de website 
www.sintjandd.nl, noteer ze alvast in uw 
agenda en graag tot ziens!

Koor Resonans viert 
12½-jarig-bestaan
Resonans heeft op zaterdag 10 maart 
het 12½-jarig koorjubileum gevierd. 
Het feest vond plaats bij koorlid Dorien 
Visser van Visser Tuinen. Het zaaltje 
was omgetoverd tot een Amsterdamse 
kroeg, waar Joki Berendonk zich prima 

thuis voelde. Zij was speciaal voor de ge-
legenheid uitgenodigd om haar befaam-
de smartlappenworkshop te geven, die 
voor veel hilariteit zorgde. Vijf leden van 
het eerste uur werden door de organi-
satie in de bloemetjes gezet en ook de 
overleden koorleden Irma Mourits-van 
Dam en Corry van Smoorenburg, die 
sinds de oprichting bij het koor betrok-
ken waren, werden niet vergeten.
Middenkoor Resonans repeteert elke 
dinsdag tussen 20.00 - 21.30 uur in de 
RK Kerk St. Jan de Doper aan de Wil-
lem van der Veldenweg 24 in Leimui-
den. Nieuwe leden zijn altijd welkom 
om eens te komen luisteren of mee 
te zingen. Voor meer informatie kunt 
u mailen naar Ingrid Mollers: email 
inkiem@live.nl.

Peppelhofviering 
Vrijdag 20 april om 9.30 uur is er een 
Eucharistieviering in de Peppelhof. De 
voorganger is pastor B. Bosma.

Lief en leed

Gedoopt 
18 februari Alexandria Shanty van der Haven
  Luuk Smulders

Overleden
19 februari Jo Obdeijn-Blom     87 jaar
9 maart Jopie van den Broek-Huiberts   85 jaar
 
Huwelijksjubilea
4 april Sjaak en Lia Boere-Vink     40 jaar
16 april Dhr. M. van der Meer en Mw. A. van der Meer-Obdeijn 60 jaar
17 april Joop en Annie van Diemen-van der Salm   50 jaar
23 april Luuk en Marion Straathof-Krijger    25 jaar
29 april Dhr. P. Koek en Mw. A. Koek-de Rijk    60 jaar

Pasen

Eeuwige en liefdevolle God,
wij vragen U:
help ons moed te putten
uit de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth,
die liet zien dat de dood geen 
eindpunt is, maar een nieuw 
begin.
Geef dat wij beseffen dat er 
tussen hemel en aarde meer is 
dan wij kunnen zien.
Dat onze grenzen niet Uw 
grenzen zijn.
Dat wij in leven en sterven
geborgen zijn in uw hand.
Amen.

Kort nieuws van Akkoord
Zondag 15 april zingen we samen met 
het St. Caeciliakoor. In mei gaan we 
weer zingen tijdens de Eerste Heilige 
Communie. Deze keer in eigen kerk!
Het Duitse gezelschap komt met 
Pinksteren naar Nederland en daarom 
zingen we ook eerste Pinksterdag.
En deze maand hebben we voor het 
eerst gezongen tijdens de Kliederkerk. 
Dat was leuk!

Marina

Leimuiden/Rijnsaterwoude



Dinsdagmorgen
10 april om 9.30 uur Eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma. 
Na de viering is er koffie op de pastorie.

Uitnodiging seniorenochtend
Dinsdag 24 april om 10.00 uur is er een 
viering van woord en communie voor 
senioren in de kerk van Rijpwetering. 
Voorganger is pastor Th. Dingjan en 
het gemengd koor van Rijpwetering 
verzorgt de zang. We nodigen hiervoor 
alle 65- plussers 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 

Thuiscommunie
Er is een communieronde op 
dinsdag 3 en 17 april.

Doopviering 
Op zaterdag 7 april om 13.30 uur 
wordt Dana Brugman in Rijpwetering 
gedoopt.
Geen viering op Witte 
Donderdag en Paaswake
Veel mensen hebben verbaasd gerea-
geerd na het lezen van de laatste 
Samenstromen dat er geen Witte 
Donderdag viering en geen Paaswake-
viering is in Rijpwetering en Oud Ade. 
Gezien de reacties van verschillende 
mensen aan de beheercommissie en 
pastoraatsgroep hebben wij gemeend 
om enige uitleg te geven.

De laatste week, de Goede Week, is het 
hoogtepunt van de vastenperiode. Van 
deze week is het Heilig Triduüm, de H. 
Drie Dagen samen met de paasdag het 
absolute centrum van het liturgische 
jaar. Het Triduüm Sacrum omvat de 
dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag. Traditioneel zijn 

deze dagen nog sterker aan het gebed 
gewijd.

De bisschoppen hebben besloten 
dat deze bijzondere vieringen zoals 
de viering op Witte Donderdag en de 
Paaswake alleen door een priester 
voorgegaan mogen worden. Daarom is 
er op die dagen in Rijpwetering en Oud 
Ade en verschillende andere kerken 
geen viering. 

Op Witte Donderdag is er om 19.00 uur 
een eucharistieviering in Roelofarends-
veen, Langeraar en Nieuwkoop. 
Er is een paaswake om 21.30 uur in 
Roelofarendsveen en Langeraar. 
En er zijn kinderpaaswakes om 
19.00 uur in Leimuiden en Zevenhoven. 
Op paaszondag 1 april is er een 
eucharistieviering in Rijpwetering 
om 11.15 uur.

Pastoraatsgroep en beheercommissie

Kinderwoorddienst   
Op zondag 4 maart was onze tweede 
kinderwoorddienst in Rijpwetering. Ons 
voornemen is om tot de zomervakan-
tie elke eerste zondag van de maand 
tijdens de zondagviering van 11.15 uur 
een kinderwoorddienst te verzorgen 
voor kinderen die op de basisschool 
zitten. 

Het evangelie van deze derde zondag 
van de veertigdagentijd is natuurlijk 
best een heftig verhaal: Jezus die boos 
allerlei verkopers de tempel uit jaagt en 
daarbij zelfs de tafels omver gooit… 

We hebben met de kinderen erover 
nagedacht waarom Jezus dit doet en 
over hoe je je gedraagt in een kerk 
en wat je daar doet – zingen, bidden, 
samen vieren, en wat er bij een winkel 
hoort. Ook je gedrag is dan anders: 
in een kerk probeer je stil te zijn en in 
een winkel mag je gerust kletsen. Jezus 
vertelt over de tempel die het Huis van 
zijn Vader is en over de tempel van zijn 
lichaam en verwijst al naar Pasen als 

hij verklaart dat Hij de tempel in drie 
dagen kan opbouwen.

Daarna hebben we samen gepuzzeld 
met de Tien Geboden die in de eerste 
lezing aan bod kwamen: wat is het 
eerste gebod? Zien jullie verschil tus-
sen de geboden? Er zijn eigenlijk twee 
groepen: de geboden die gaan over de 
relatie tussen God en de mens, en de 
groep over de relatie tussen de men-
sen onderling.

Oud Ade/Rijpwetering
Fransicus parochie  

22            www.rkgroenehart.nl
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Lief en leed

Gedoopt
11 maart  Bregje Paauw 
  dochter van Marit van der Star en Ruben Paauw

Overleden
15 februari Theodorus Martinus Maria Hoogenboom  81 jaar
10 maart Godefridus Hugo van der Poel    88 jaar

Tot slot hebben we nog wat geknutseld 
door een vastendobbelsteen te kleu-
ren. Op de dobbelsteen staan verschil-
lende opdrachtjes waarbij je speciaal 
even aan God kunt denken of aan je 
medemens tijdens de vastentijd.
De volgende kinderwoorddienst is op 
Paaszondag 1 april in Rijpwetering. 
We hopen dat het dan weer zo’n fijn 
samenzijn mag zijn rond het Evangelie!

Katrin van Polanen en Pauline Chauvet

Kindercrèche
Tijdens de eucharistieviering op zondag 
1 april, Eerste Paasdag om 11.15 uur in 
Rijpwetering is er kindercrèche op de 
pastorie. U kunt deze bereiken via de 
deur rechts voor in de kerk. 

Gezinsviering
Op zondag 15 april is er in de kerk van 
Rijpwetering om 11.15 uur een gezins-
viering, met medewerking van kinderen 
van basisschool De Kinderbrug.  Pastor 
Th. Dingjan gaat voor en jeugdkoor 
LOSZ zal mooie liedjes ten gehore 
brengen.

Kinderwoorddienst in de pastorie

Oud Ade/Rijpwetering

Pasen

Ik ben toch zo ontzettend blij,
Jezus leeft, voor u en mij!
‘k was zo opstandig toen ‘k 
hoorde van Zijn dood;
mijn geweten was in grote nood.
Zo’n lieve Man aan ’t kruis 
geslagen, ze lieten Hem zelf 
Zijn kruis nog dragen.
Wat moest Hij veel verduren,
was dat niet anders te sturen?
Alles was zo gepland hoorde ik 
achteraf en in gedachten stond 
ik bij het graf op die stille 
Paasmorgen
die eerst zo weinig uitzicht bood
maar de pijn in mijn hart werd 
op slag gedood toen ik hoorde 
hoe het was gegaan.
Hij is uit de dood opgestaan!
En nu ben ik toch zo ontzettend 
blij want Hij leeft ook voor mij!
Hij heeft mijn zonden 
weggenomen,
‘k voel Zijn bloed door mijn  
aderen stromen.
Dank zij Hem mag ik leven
en ieder die het geloven wil mag 
dit zo beleven!



Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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Acties vastenactie
Op zaterdag 10 maart hebben wij 
plantjes verkocht op het Noordplein. 
Het was gelukkig mooi weer, waardoor 
er veel mensen even langs kwamen. 
Het bedrag wat we hier mee opgehaald 
hebben is €185,75 en hiervoor danken 
wij iedereen heel hartelijk.

Zondag 11 maart was er een wandel-
tocht van 5 of 10 kilometer maar het 
weer zat nu niet mee, het regende af 
en toe pijpenstelen. Er waren toch nog 

11 mensen en 2 kinderen die de regen 
trotseerden en na afloop koffie met 
wat lekkers kochten, dat door vrijwil-
ligers was gebakken. De dames van 
Plantaris hebben op dinsdagmorgen na 
afloop van de training nog stukjes taart 
gekocht en zo is het allemaal opgegaan 
voor het goede doel. Totaal opbrengst 
€ 112,85, vrijwilligers bedankt .

Jolanda en Thea, vastenactie

Dinsdag 13 maart was onze jaarlijkse 
vastenmaaltijd. Om 10 uur de H. Mis, 
daarna koffie in de gemeenschaps-
ruimte, het was erg gezellig. Hierna 
volgde de vastenmaaltijd, waarbij men 
kon kiezen uit 3 verschillende soepen, 
tomaten- kippen- of pindasoep met 
daarbij lekkere boterhammen met 
kaas, stokbrood met kruidenboter en 
er was ook nog een toetje. Gezamenlijk 
zongen we nog een lied en baden we 
samen. Er waren ook gelukkig een paar 
nieuwe gezichten bij. Ook die mensen 
hadden het erg naar hun zin. Dank aan 
alle vrijwilligers die meegeholpen heb-
ben, zonder hun steun lukt het  
allemaal niet. En de opbrengst van  
€ 279,30 is weer geweldig. Bedankt.

Gerrie,  Janny, Anja, Jolanda, Thea

Uw kerk bruist van leven! 
Na de vrieskou van eind februari, kijken 
we uit naar het voorjaar; het nieuwe 
leven is al te zien in de natuur. Ook in 
de kerk is er nieuw leven te begroe-
ten, met Pasen vieren we immers de 
opstanding van Jezus uit de dood. Maar 
voordat je aan iets nieuws kunt begin-
nen, neem je afscheid van het oude 
en bereid je je voor op het nieuwe, het 
komende. In de kerk is daar de ‘Goede 
Week’ voor. Achterin deze Samenstro-
men vindt u een overzicht van tijden en 
locaties van alle vieringen. Witte Don-
derdag gedenken we het laatste avond-
maal, compleet met de voetwassing. 
Voor de vieringen op Goede Vrijdag 

zou het mooi zijn als u een bloem mee 
wilt nemen! Na de Kruisweg op Goede 
Vrijdag, komt Stille Zaterdag, zodat we 
met Pasen vol het nieuwe leven na de 
dood, het licht in de duisternis, kunnen 
begroeten. Alle vieringen zijn van harte 
aanbevolen!

Taakverdeling 
Als pastoraatsgroep hebben wij het 
overzicht in de taakverdeling herzien; 
voor elke werkgroep is er binnen de 
groep een aanspreekpunt voor vragen 
en overleg. Het nieuwe overzicht ligt in 
de postvakjes van alle werkgroepen op 
het secretariaat. 

Dagkapel en ideeënbus
Bent u (ook) al eens binnen gelopen 
voor het opsteken van een kaarsje of 
om gewoon even stil te zijn bij de Heer? 
Om onze dagelijkse openstelling (van 
10 – 17 uur) wat meer bekendheid 
te geven, gaat de klusgroep hierover 
een buitenbord maken. Ook gaat de 
klusgroep zorgen voor een ideeënbus, 

Vrede wordt gezocht

door mensen om je heen

vrede leert God

ja Hij alleen

Hij leert wat liefde is

door het zenden van zijn Zoon

dan wordt het wapen omgesmeed

tot een liefdesschaal

waarin de liefdesvruchten 

mogen liggen

zo spreek je Jezus’ taal.
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Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Lief en leed

Gedoopt
4 februari Anna van Dijk

Overleden
24 februari  Barbara Theresia Koot-Wesselman  87 jaar
9 maart  Anna Maria Theresia Kuipers-van Velzen  88 jaar

Huwelijksjubileum
28 april  Jan en Ida Mooijekind      45 jaar

waar iedereen suggesties, tips, opmer-
kingen in kwijt kan. We nodigen, na de 
realisatie van de bus, iedereen daar-
toe van harte uit. De pastoraatsgroep 
bespreekt uw inbreng graag!

Namens de pastoraatsgroep, 
Astrid de Haas

Faith viert haar 20-jarig 
jubileum graag met u!   
Dit jaar bestaat jongerenkoor Faith 
20 jaar. Iets om dankbaar voor te 
zijn en te vieren. Daarom nodigt het 
jongerenkoor u van harte uit voor de 
jubileumviering op zondag 29 april om 
11.15 uur in de Petruskerk te Roelofa-
rendsveen.

Daarnaast geeft het koor ter gelegen-
heid van het jubileum een bijzonder 
concert. Het concert zal gehouden 
worden in theater De Meerse te Hoofd-

dorp. Kaartjes kun u bestellen via de 
website www.jongerenkoorfaith.nl. 
Voor € 15,- heeft u een onvergetelijke 
avond.

Lichte overlast door 
Braassemloop
LV Plantaris organiseert ook dit jaar 
weer de Braassemloop, een onderdeel 
van het Zorg en Zekerheid circuit. Dit 
jaar wordt deze gehouden op zondag 
15 april. De start is gepland om 11.00 
uur op de Korte Goog, de finish is ook 
op de Korte Goog.

Voor deze loop heeft 
Plantaris een vergunning 
verkregen van de ge-
meente Kaag en Braas-
sem om de openbare weg te gebruiken 
en de nodige verkeersmaatregelen te 
treffen die belangrijk zijn voor de veilig-
heid van de lopers en de organisatie. 

Het parcours loopt ook langs onze  
kerk en daarom de vraag of de mensen 
die de kerk verlaten extra op willen 
letten voor de 1000 lopers die wij 
verwachten en vragen wij uw begrip en 
aandacht voor deze sportieve mede-
weggebruiker. 

Wij hopen dat er zo geen sprake zal zijn 
van enige overlast. Langs deze weg wil 
de loopvereniging Plantaris u danken 
voor uw begrip en medewerking.

L.V. Plantaris

Secretariaat
Op vrijdag 27 april (Koningsdag) is het 
secretariaat gesloten.

Mededelingenblad
Met ingang zaterdag worden de 
mededelingen niet meer afgelezen in 
de vieringen maar aan u uitgereikt op 
een mededelingenblad wat ook op de 
website wordt geplaatst bij onze paro-
chiekern.

Als u het blad per email wilt  
ontvangen, kunt u dat (via de mail) 
melden bij het secretariaat:  
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl.

Doordeweekse vieringen 
in april
Petruskerk
Iedere dinsdag en donderdag om 
09.00 uur met uitzondering van
dinsdag 3 april
Iedere woensdag 07.00 uur
Gogherweide
Iedere vrijdag om 09.30 uur met uit-
zondering van 27 april (Koningsdag)
Zorgcentrum Jacobus 
Iedere zaterdag om 16.00 met 
uitzondering van zaterdag 7 april

Jongerenkoor Faith



26            www.rkgroenehart.nl

Gebed en collecte voor het 
roepingenpastoraat
Op zondag 22 april staan we stil bij onze roeping als christe-
nen. Bij roeping gaat het erom het woord van God te horen 
en te begrijpen wat het betekent voor jouw leven, schrijft de 
paus in zijn boodschap bij deze zondag. 

Wanneer je alert bent, “kunnen we leren hoe we dingen kun-
nen zien met de ogen van het geloof, en open blijven staan 
voor de verrassingen van de heilige Geest.” Paus Francis-
cus: “We hoeven niet te wachten tot we perfect zijn om te 
antwoorden met een ruimhartig ‘ja’. En we moeten ook niet 
bang zijn vanwege onze beperkingen en zonden maar ons 
hart openen voor de roepstem van de Heer,” aldus de paus. 
“En onze persoonlijke opdracht leven in het vandaag dat God 
ons geeft.”

Op Roepingenzondag wordt in alle kerken en kloosters die 
dag speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, 
diaconaat en godgewijde leven. Onze parochies sluiten zich 
hierbij aan. Het gewijde ambt is onmisbaar om Christus 
steeds voor ogen te houden in de gemeenschap van de Kerk. 
In al onze kerken is er tevens een 2e collecte voor de pries-
ter- en diakenopleiding van ons bisdom. Priesters en diakens 
vervullen hun dienstwerk voor de Heer in de gemeenschap 
van de Kerk die een netwerk van liefde is.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Gift aan hospice Amandi 
Nieuwe Wetering  
Ieder jaar kiezen de gezamenlijke PCI-en een doel uit om 
deze in het diaconieweekend centraal te stellen en geld in te 
zamelen. Misschien eerst een verduidelijking van een paar 
termen.

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. Van oudsher 
heeft iedere parochie een eigen PCI. Een PCI kan worden 
ingeschakeld bij hele concrete financiële noden. Bij de fusie 
van de dorpsparochies in een H. Claraparochie en een H. 
Franciscusparochie zijn de PCI-en nog zelfstandig per dorp 
gebleven. PCI-en staan los van het parochiebestuur en het 
pastoraal team. Maar vanzelfsprekend is de relatie tussen 
de verschillende gremia prima geregeld. Dit betekent wel dat 
onze federatie nog 12 PCI-en kent. 
Diaconieweekend. Ieder jaar beslist het pastoraal team dat 
in november een weekend is waarin het werk van de PCI-en 
centraal mag staan. De PCI-en op hun beurt kiezen dus een 
doel uit dat zij met elkaar willen ondersteunen.

OMZIEN naar de ander   
Clara & Franciscus Omzien naar de ander

In 2017 was het 3e weekend van november het aangewezen 
weekend. Men had besloten dat het op te richten hospice 
Amandi een goed initiatief was om te ondersteunen. 
In iedere parochiekern werd dit project gepresenteerd en 
werden flyers over Amandi uitgereikt.

Extra collectes werden in de kerken gehouden en uiteindelijk 
konden wij aan het bestuur van Amandi een cheque over-
handigen van € 4.171,10. Tot nu toe is dit het hoogste bedrag 
dat in de diaconieweekenden is opgehaald. 

Met veel dank werd dit in ontvangst genomen. Wij bidden en 
mogen er op vertrouwen dat dit hospice veel goed werk zal 
schenken in de verzorging en begeleiding van onze mede-
mens die stervende is (zie ook www.amandi.nl).

Wij zijn ook blij dat in onze federaties nu twee hospices aan-
wezig zijn.

Diaken André van Aarle



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
Deed Jezus echt al die wonderen?

Dat vroeg een kind aan mij. “Welke won-
deren bedoel je?” vroeg ik. “Nou, op het 
water lopen en die mensen beter ma-
ken en dat met die 5 broden en al die 
mensen die mochten eten”? Ik snapte 
het wel wat hij bedoelde. “Ja”, zei ik. “Ik 
denk dat Jezus dat echt heeft gedaan. 
Ik geloof dat. Maar Jezus deed dat niet 
als een artiest, een goochelaar. Hij deed 
het niet als een spektakel. Daarom vind 
ik het woord  “Wonderen” een verkeerd 
woord. Ik noem het liever een teken.
Jezus liet tekenen zien. Maar een teken 
verwijst naar iets anders. Denk maar 
aan een rood verkeerslicht. Dat is een 
teken en verwijst naar gevaar! Zo deed 
Jezus tekenen. En iedere keer als hij 
zoiets deed dan verwees Hij naar het 
koninkrijk van God. Zo liet hij zien bij 
de 5 broden en 2 vissen je Gods liefde 
oneindig kunt delen. Zo liet hij zien bij 
de genezing van de lamme dat bij God 
geen pijn en ziekte zal zijn. Zo liet hij 
zien op de bruiloft in Kana toen hij wa-
ter in wijn veranderde dat bij God het 
feest van het leven verder gaat. Iedere 
keer weer opnieuw liet Jezus het zien”.
“Ik wilde dat ik daar toen bij was”, zei 
de jongen. “Dan was het makkelijk te 
geloven”. “Nee hoor”, zei ik. “Er waren 
toen mensen bij en zelfs zij die Jezus 
deze prachtige tekenen zag doen, 
konden niet geloven. En zeker niet de 
mensen die er over hoorden. Wat dus 
echt belangrijk is, dat is dat je de verha-
len in de Bijbel vertrouwt en dat je echt 
in God gelooft. Want als je niet in God 
gelooft, dan kun je zien wat je wilt, maar 
dan zul je het toch niet aannemen. Dus, 
geloof nu maar dat Jezus dit echt deed 
en soms nog doet. En geloof ook in het 
Koninkrijk van God  waar Jezus naar 
wijst”.

Diaken Van Aarle

Goede God,
Vandaag zijn we blij en vrolijk.
We vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen. 
Het donker is verdwenen,
het licht straalt ons tegemoet.
De natuur viert met ons mee,
ook zij komt weer tot leven.
Bloemetjes steken hun kopjes boven de grond
en blaadjes komen weer aan de bomen.
Alles lijkt voor eeuwig te leven
ook wij mogen eeuwig leven bij u.
Wij bidden u, 
laat er voor alle mensen steeds weer 
een nieuw begin mogelijk zijn.
Amen

Boekentip  

Ons dagelijks brood Veertigdagentijd: 
Een gezinsboek om samen op weg te 
gaan naar Pasen. Er is iedere dag een 
voorleesverhaal voor 4 - 6 jaar en een 
verhaal voor 7 - 12 jaar. De eenvoudige 
teksten van pastoor Michel Hagen en de 
prachtige tekeningen van Geert de Sutter 
en Davide Meindersma helpen om de 
veertigdagentijd dieper te beleven in het 
gezin en in de parochie. 

Zie ook www.dagelijksbrood.nl. 
Dit boek is voor € 14,95 te verkrijgen 
bij samueladvies.nl.
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Gezocht

Er was een meneer in Leimuiden
Die had de klok horen luiden
Hij had ook een machien
Maar helaas, sindsdien
Is zijn nummer niet meer te duiden.

Oftewel: die meneer had doorgegeven dat hij ook nog een 
naaimachine had voor de Adventsactie. Wij zijn helaas zijn 
telefoonnummer kwijtgeraakt en hebben hem niet kunnen 
bellen.

Beste meneer: Wilt u Peter Oorthuizen even bellen 
tel.(0172) 57 41 99 want die is het nummer kwijtgeraakt 
maar wil toch wel graag die naaimachine!!

Lourdes bedevaart 

Ook dit jaar gaan we weer op bedevaart naar Lourdes. Het is 
een 8 daagse busreis van 21 t/m 28 september 2018.

Het programma is als volgt:
Dag 1: van Nieuwkoop naar Licieux de stad van de Heilige 
Theresia.
Dag 2: van Licieux naar Bordeaux
Dag 3: van Bordeaux naar Lourdes
Dag 4, 5 en 6 zijn we in Lourdes 

U kunt deelnemen als u wilt aan de welkomstviering met de 
eigen groep, de Nederlandse mis in de Grot, de internatio-
nale mis in de ondergrondse Pius X Basiliek, de sacraments-
processie, de Lichtprocessie, de grote of kleine kruisweg en 
de afscheidsviering met de eigen groep. 
U kunt Lourdes bekijken, een wandeltocht maken langs alle 
bezienswaardigheden die te maken hebben met het leven 
van Bernadette, het meisje dat Maria mocht zien tijdens haar 
verschijningen. U kunt meedoen met een rondleiding over 
het Heiligdom, meegaan de berg op en Lourdes van bovenaf 
bekijken, het kasteel van Lourdes bekijken, Uw inkopen doen 
bij een van de vele winkeltjes.

Op een van deze dagen gaan we naar de Pyreneeën, waar 
u kunt meedoen met een viering met handoplegging in het 
mooie dorpje San Savin en kunt luisteren naar de uitleg over 
de wetenswaardigheden van het mooie kerkje. U kunt ook 
een voettocht maken richting oorsprong van de Gave. Als u 
dat niet wilt is aan de voet van de berg ook een mooi kapelle-
tje te bekijken of een souvenir te kopen in het winkelstraatje.
Dag 7 gaan we van Lourdes naar Nevers waar we even langs 
gaan bij Bernadette die in de kloosterkapel ligt. 

Algemeen
Clara & Franciscus Algemeen  

Dag 8 gaan we van Nevers en komen vroeg in de avond aan 
in Nieuwkoop. Wim Balvert rijdt de bus van de firma van der 
Laan en Rob Aupers is uw reisleider. Bouke Bosma gaat mee 
als de geestelijk verzorger.

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 van den Ham (0172) 53 8788
Anneke Rietbroek (071) 331 30 57
(alle informatie is onder voorbehoud van nog niet te voor-
ziene wijzigingen)

25e  Pinksternoveen 
Het Groene Hart  
In de jaren negentig introduceerde Deken Leo Peeters van 
het toenmalige dekenaat Alphen aan den Rijn het idee van 
een Pinksterketen als voorbereiding op het Pinksterfeest. 
Zo’n Pinksterketen is een serie woord- en gebedsvieringen 
tussen Hemelvaart en Pinksteren, die zich van de ene naar 
de andere kerk slingert en afgesloten wordt op de vooravond 
van Pinksteren. 

De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren herinneren ons 
aan het samenzijn van de apostelen in de bovenzaal (Hande-
lingen 1, 14 en volgend).  In de traditie van de kerk zijn deze 
dagen van verwachting en voorbereiding, van uitzien en bid-
dend samenzijn bekend geworden als de Pinksternoveen.

Na het samengaan van de dekenaten Alphen aan den Rijn en 
Gouda bestaat de keten uit twee kringen, we beginnen met 
een gezamenlijk openingsviering, daarna slingert de keten 
zich in een noordelijke en zuidelijke kring door ons Groene 
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Clara & Franciscus Algemeen

Hart om op de vooravond van Pinksteren de noveen geza-
menlijk af te sluiten.

Was de Pinksternoveen in opzet een katholiek gebeuren, in 
de loop van jaren hebben zich ook andere kerken aangeslo-
ten. Zo mogen we ons ieder jaar verheugen in de deelname 
van b.v. de Oecumenische gemeenschap van Ipse de Brug-
gen, afwisselend de locatie de Hooghe Burch in Zwammer-
dam en Huize Ursula in Nieuwveen. Ook de Samenwerkende 
kerken in Haastrecht zijn vaste deelnemers, met een open-
lucht viering in het centrum van Haastrecht. De afgelopen 
jaren hebben ook andere PKN Gemeenten zich aangesloten, 
zoals die van Aardam (Ter Aar) Leimuiden en de Lichtkring in 
Alphen aan den Rijn.

Parochianen en gemeenteleden worden uitdrukkelijk uitge-
nodigd één of meer avonden mee te trekken en zo kan het 
gebeuren dat zij iedere avond naar een volgende kerk of 
kapel van een instelling onderweg zijn. 

Dit jaar heeft de noveen een feestelijk tintje, want het is de 
25e noveen in het Groene Hart. Daarom is er gekozen voor 
het thema: Zijn Geest, mijn vuur,  waarin de vrijwilligers 
uitgenodigd worden uitdrukking te geven aan hoe zij geïn-
spireerd zijn en blijven door de H. Geest en wat dit voor hen 
betekend. Ga met ons mee op weg naar Pinksteren! U bent 
van harte welkom. Het schema van de vieringen vindt u op 
de website www.sintjandd.nl.

Namens de werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart,
Willie Toor en Bep Willers- van Oostwaard

Jongerenreis naar Lourdes

Heb je altijd al eens naar Lourdes willen gaan? Dan is nu 
het moment om je op te geven. Lourdes is een plek waar 
iedereen kracht, inspiratie, geloof en energie kan vinden, of 
je nu jong, oud, ziek of gezond bent. Deze reis is voor alle 
kinderen en jongeren t/m 30 jaar. Heb je zorg nodig? Er zijn 
deskundige vrijwilligers aanwezig die jou tijdens de reis kun-
nen helpen. 

Programma
Samen zullen we deze week beleven met een lach en een 
traan. Samen vieren, samen bidden, samen winkelen, een 
dagje uit, gezellig een terrasje pikken, en zoveel mogelijk van 
Lourdes bekijken en een leuk spel doen. 
Wie weet kunnen we jou enthousiast maken, ook voor men-
sen met een handicap zijn wij hier helemaal op ingespeeld 
en is er voldoende hulp aanwezig. 

Mocht je meer informatie willen? 
Kijk dan op de website van www.vnbreizen.nl.
Of bel gerust: Dianne van Klink, 
tel. (023) 557 92 27 of (06) 411 322 76.

Requiem van Kim Arnesen 

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen en vredesmissies van 
na die tijd. Dit jaar doen we dat in Alphen a/d Rijn op een wel 
heel bijzondere manier. Alphens Kamerkoor Cantablilé zingt 
op 4 mei om 21.00 uur in de Adventskerk het Requiem van 
Kim André Arnesen. Extra bijzonder is dat dit  de Nederlands 
primeur is voor dit prachtige werk van deze jonge Noorse 
componist. Dit Requiem is anders dan alle andere; een 
enorme variëteit aan melodieën, ritmes en technieken met 
elementen uit de pop- en filmmuziek. De originele Requiem 
Mass-tekst wordt moeiteloos gecombineerd met gedichten 
uit de huidige tijd. Hierdoor raakt dit muziekstuk jong én 
oud.

Kim Arnesen heeft het Requiem geschreven met als doel 
troost te bieden aan mensen die het moeilijk hebben en/  
of in rouw zijn, om zo geliefden te herinneren en te eren. 
Kom het op 4 mei ervaren en laten we ons door de muziek 
verbinden. 

Cantabilé wordt op 4 mei begeleid door het orkest Philhar-
monica uit Amsterdam, aangevuld met een percussiegroep 
uit Aarlanderveen. 

Voorafgaand aan het Requiem zingt Cantabilé van dezelfde 
componist tijdens de officiële herdenkingsplechtigheid het 
“Even when He is Silent”, gebaseerd op een gedicht dat door 
een gevangene op de muur van een barak in Auswitsch is 
geschreven.

Cantabilé wil met deze uitvoeringen op 4 mei een traditie 
starten om jaarlijks met maatschappelijke organisaties en 
andere koren een invulling te geven aan het samen herden-
ken en het delen van het saamhorigheidsgevoel. Wij nodigen 
daarom nadrukkelijk maatschappelijke organisaties, kerken 
maar ook bedrijven uit om te participeren in dit initiatief. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur 
van Cantabilé, Hans Brouwer, broha17@planet.nl. 
www.kamerkoor-cantabile.nl
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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 
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 

zondag  
1 april  
Pasen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord’s Voice
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Crèche
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met piano
• M. Hoogenbosch + M. Jagerman 

10.00 uur
• Paaskinderviering
• Na de viering kinderactiviteiten    
   en koffie

maandag  
2 april  
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Soli Deo
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

zaterdag  
7 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Parochiaanvoorganger 

zondag  
8 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• H. de Groot  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• H. de Groot 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

maandag  
9 april  
Maria Boodschap

zaterdag  
14 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

11.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• Gezamenlijke ziekenzalving   
   Nieuwveen en Zevenhoven
• J. Glas + A. van Aarle  

zondag  
15 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Ankerzondag (crèche)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• B. Bosma + H. van de Reep

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

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

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

zaterdag  
21 april  
Roepingenzondag

geen viering 
(i.v.m. Eerste H. Communie
op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma  

geen viering 
(i.v.m. Eerste H. Communie 
op zondag)
 

zondag  
22 april  
Roepingenzondag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie (crèche)
• M. Jagerman + A. van Aarle  

Geen viering 
(verplaatst naar zaterdag,
i.v.m. Eerste H. Communie in 
Zevenhoven)

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie  
   (Zevenhoven en Nieuwveen)
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag  
28 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma  

zondag  
29 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

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

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

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

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

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

  ROOSTER 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 en Woubrugge
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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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 

zondag  
1 april  
Pasen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord’s Voice
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Crèche
• A. van Aarle  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met piano
• M. Hoogenbosch + M. Jagerman 

10.00 uur
• Paaskinderviering
• Na de viering kinderactiviteiten    
   en koffie

maandag  
2 april  
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Soli Deo
• Koffie na de viering
• B. Bosma  

zaterdag  
7 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Parochiaanvoorganger 

zondag  
8 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Kinderwoorddienst
• H. de Groot  

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• H. de Groot 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• B. Bosma 

maandag  
9 april  
Maria Boodschap

zaterdag  
14 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

11.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• Gezamenlijke ziekenzalving   
   Nieuwveen en Zevenhoven
• J. Glas + A. van Aarle  

zondag  
15 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Ankerzondag (crèche)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie
• B. Bosma + H. van de Reep

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

10.00 uur
• Regenboogviering
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

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

zaterdag  
21 april  
Roepingenzondag

geen viering 
(i.v.m. Eerste H. Communie
op zondag)

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma  

geen viering 
(i.v.m. Eerste H. Communie 
op zondag)
 

zondag  
22 april  
Roepingenzondag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie
• B. Bosma  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie (crèche)
• M. Jagerman + A. van Aarle  

Geen viering 
(verplaatst naar zaterdag,
i.v.m. Eerste H. Communie in 
Zevenhoven)

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• Eerste H. Communie  
   (Zevenhoven en Nieuwveen)
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag  
28 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma  

zondag  
29 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• Kinderwoorddienst
• B. Bosma  

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

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

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

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

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

APRIL 2018
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
31 maart  
Paaszaterdag

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

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

zondag  
1 april  
Pasen

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• H. van de Reep  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Kinderwoorddienst/Crèche
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma  

maandag  
2 april  
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans (Leimuiden)
• J. Glas 

zaterdag  
7 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

zondag  
8 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Ankerzondag
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• Gebedsleider 

maandag  
9 april  
Maria Boodschap

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas + H. van de Reep  

zaterdag  
14 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag  
15 april

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (koffie na de viering)
• Th. Dingjan 

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

zaterdag  
21 april  
Roepingenzondag

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

zondag  
22 april  
Roepingenzondag

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• H. de Groot  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. de Groot 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas 

zaterdag  
28 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild  

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

zondag  
29 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• 20-jarig jubileum Faith
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

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

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

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

Elke eerste woensdag van de maand 
om 10.00 uur een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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



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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
31 maart  
Paaszaterdag

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

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

zondag  
1 april  
Pasen

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• H. van de Reep  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Kinderwoorddienst/Crèche
• B. Bosma  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma  

maandag  
2 april  
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans (Leimuiden)
• J. Glas 

zaterdag  
7 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma 

zondag  
8 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Ankerzondag
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• M. Jagerman

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• Gebedsleider 

maandag  
9 april  
Maria Boodschap

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas + H. van de Reep  

zaterdag  
14 april

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag  
15 april

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (koffie na de viering)
• Th. Dingjan 

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

zaterdag  
21 april  
Roepingenzondag

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

zondag  
22 april  
Roepingenzondag

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• H. de Groot  

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• H. de Groot 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas 

zaterdag  
28 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild  

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

zondag  
29 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• 20-jarig jubileum Faith
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor RW
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild 

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

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

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

Elke eerste woensdag van de maand 
om 10.00 uur een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE APRIL 2018

1 april 
Paaszondag 
eerste lezing: Hand 10, 
34a.37-43 
tussenzang: Ps 118 (117)
tweede lezing: Kol 3, 1-4 
evangelie Joh 20, 1-9 

8 april 
2e zondag van Pasen 
eerste lezing: Hand 4, 32-35 
Eén van hart en één van 
geest
tussenzang: Ps 118 (117)
tweede lezing: 1 Joh 5, 1-6 
evangelie: Joh 20, 19-31 

15 april 
3e zondag van Pasen 
eerste lezing: Hand 3,  
13-15.17-19 De Messias  
zou sterven
tussenzang: Ps 4
tweede lezing: 1 Joh 2, 1-
evangelie Lc 24, 35-48 

22 april 
4e zondag van Pasen 
eerste lezing: Hand 4, 8-12 
tussenzang: Ps 118 (117) 
tweede lezing: 1 Joh 3, 1-2 
evangelie Joh 10, 11-18 

29 april 
5e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand 9, 26-31 
tussenzang Ps 22 (21)
tweede lezing: 1 Joh 3, 18-24 
evangelie: Joh 15, 1-8

Wat wij lezen op de 
zondagen in april



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 mei.

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

Adverteren in Samenstromen 

Vallen de lezers van Samenstromen onder uw doelgroep of wilt u met uw advertentie bijdragen in de productiekosten van 
Samenstromen? 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

Kom eens gezellig langs 

in onze winkel aan de 

Overtocht 23 in Bodegraven

of bezoek onze webwinkel:

DE VOORJAARS
COLLECTIE
LIGT WEER IN DE WINKEL!

www.doorduynmode.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. 4 (mei 2018) kunt u uiterlijk op 
9 april aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 27 april.

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
Faith viert haar 20-jarig  
jubileum graag met je!

 
Dit jaar bestaat jongerenkoor Faith 20 jaar. Iets om  
dankbaar voor te zijn en te vieren. Daarom nodigt het 
jongerenkoor je van harte uit voor de jubileumviering  
op zondag 29 april om 11.15 uur in de Petruskerk te  
Roelofarendsveen.

Daarnaast geeft het koor ter gelegenheid van het jubileum 
een bijzonder concert. Het concert zal op 12 mei gehou-
den worden in theater De Meerse te Hoofddorp. Kaartjes 
kun je bestellen via de website www.jongerenkoorfaith.nl. 
Voor € 15,- heb je een onvergetelijke avond.

 

Tienerkamp Crossover
De allereerste editie van Crossover gaat plaatsvinden in 
de meivakantie! Ben je tussen de 12 en 18 jaar, durf je de 
uitdaging van een outreach aan te gaan en heb je zin om 
je vrienden te ontmoeten en nieuwe vriendschappen op 
te bouwen? Vergeet je dan niet aan te melden en wees 
erbij!

Datum: 28 april t/m 4 mei
Locatie: Camping Beloofde Land in Voorthuizen
Organisatie: Katholieke Charismatische Vernieuwing
Informatie: www.kcv-net.nl

 

Zomerkampen voor kinderen, 
tieners en jongeren
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkam-
pen. De zomerkampen staan open voor iedereen tussen 
de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotter-
dam. Deelnemers komen uit het hele bisdom, dus ze leren 
elkaar snel kennen. Er zijn drie zomerkampen:
• Kinderkamp: 8-11 jaar
• Tienerkamp: 12-14 jaar
• Jongerenkamp: 15-17 jaar AGENDA   

De kampen zijn op een mooie, vaak 
bosrijke, locatie in een prima omge-
ving. Er zijn bij de leeftijd passende 
spelvormen. Er is veel aandacht voor 
ontspanning in sport, spel en activi-
teiten. Verantwoordelijkheid krijgen 
de deelnemers in verschillende 
taken zoals corvee. Ook het geloof 
krijgt aandacht. Er is aandacht voor het geloven door 
jongeren: iedere dag is er een dagopening en dagsluiting, 
er wordt op kamp een viering gehouden die de jongeren 
helpen voorbereiden. Elk jaar wordt het thema ontleend 
aan een Bijbelverhaal.

Meestal zijn de zomerkampen in de tweede week van de 
basisschoolvakantie. Dit jaar is dat van zondag 22 t/m 
zaterdag 28 juli 2018. Voor meer informatie kijk op 
www.bisdomrotterdam.nl.

Tour of Faith in Bodegraven
Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting 
voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je 
bent steeds te gast in een parochie. Je viert de eucharistie 
met de bisschop als celebrant, hebt een geloofsgesprek 
en sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd. Tour of 
Faith vindt plaats op elke tweede zondag van de maand. 
De eucharistieviering begint om 15.00 uur. Het program-
ma eindigt rond 18.30 uur. Op 8 april is Tour of Faith in 
Bodegraven bij de Onze Lieve Vrouw geboortekerk, het 
adres is Meije 137.

6 april:  Solid Friends in Noorden

6 april:  Rock Solid in Aarlanderveen

8 april:  Tour of Faith in Bodegraven

20 april:  Rock Solid in Noorden

20 april:  Rock Solid in Aarlanderveen

29 april:  RKJ in Aarlanderveen

29 april:  Jubileumviering Faith in Roelofarendsveen

 

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


