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Het is mei: Bloesem aan de bomen, het gras gaat weer groeien en de koeien 
staan weer buiten. De vogels gaan op zoek naar het mooiste plaatsje voor hun 
nest. Je ziet de natuur in het Groene Hart voor je ogen veranderen! 

Het is een drukte van jewelste. Ook in de federatie is er weer van alles te doen. 
Wanneer u deze mei-editie van Samenstromen leest, zult u dit ervaren. Alle ker-
nen hebben weer volop activiteiten. Helaas deze maand door omstandigheden 
geen ‘Ontmoeting’ in de Samenstromen. Wel is er aandacht voor de jaarlijkse 
vieringen van Pinksternoveen, en natuurlijk voor Maria tijdens deze meimaand. 
Wij wensen u veel leesplezier!

De centrale redactie van deze maand: Bep Verdel-Turk en Marieke van Gelderen.
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Zoals velen, was ik vroeger ook verken-
ner. Zeeverkenner om precies te zijn 
bij een groep in Amsterdam, die opge-
richt was door de parochie en dus een 
katholieke naam kreeg. Onze groep 
heette de Christus Koning Groep. De 
aalmoezenier, een van de kapelaans 
van de parochie, had het voor het zeg-
gen. Ik denk dat de schipper (bij de 
landverkenners Hopman) wel een  
andere naam gekozen zou hebben. 

Zo had je bij de “verkenners van de 
Katholieke Jeugdbeweging”, zoals  
het toen officieel heette ook een  
Tarcisiusgroep, een Radboud groep, 
een Martinusgroep, een Michaëlgroep 
enz. Net zoals scholen hadden alle ka-
tholieke verenigingen een patroonhei-
lige en daar werd de groep dan naar 
genoemd. Of ze kregen een naam van 
een heilige en dat was meteen hun  
patroon. In onze kerk traden alle ver-
kenners en welpen aan op het hoog-
feest van Christus Koning (toen de 
laatste zondag van oktober) en liepen 
in keurige uniformen en het vaandel 
voorop mee met de processie. Het 
hoorde er allemaal bij in de tijden van 
het Rijke Roomse Leven.

Eens per jaar deden we mee aan de 
districtswedstrijden zwemmen. Er  
deden uiteraard ook niet katholieke 
groepen mee die hun groepsnaam 
weer vaak te danken hadden aan  
bekende personen of zaken al of  

niet uit de geschiedenis. De Baracuda 
groep, De Wilhelmina groep, de Chur-
chill groep enz. Er werd bij elke wed-
strijd omgeroepen van welke groep er 
iemand bij de startblokken van de ver-
schillende banen moesten aantreden. 

Zo klonk door de luidsprekers Op baan 
één: Baracuda. En dan ging een ver-
kenner van de Baracuda groep naar 
het startblok van baan 1. Het kon dus 
gebeuren dat de volgende zes moes-
ten aantreden: op baan 1 Baracuda, 
baan 2 Dunnewold, baan 3 Michiel de 
Ruiter, baan 4 Christus Koning, baan 5  
Churchill en baan 6 Wilhelmina.
Wie denk je dat er won?
Baan 4 natuurlijk!

Rob Aupers

INHOUD

Heer, zo met U,
gesterkt door 
Uw nabijheid
durf ik het aan
om in een wereld 
vol beproeving
blijmoedig en 
ontvankelijk
Uw weg te gaan.

Heeft u een kort gebedje? Deel het met 
ons via samenstromen@gmail.com
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Onze bisschop Mgr. Van den Hende 
heeft voor ons bisdom het jaar van 
gebed afgeroepen. En dat is een goed 
initiatief. Om 2 redenen.

Op de eerste plaats is bidden voor 
gelovigen belangrijk. Bidden is even 
de boel de boel laten en je richten tot 
God. Bidden zorgt er voor dat je in je 
hart merkt dat de H. Geest in je werkt. 
In het gebed kun je je hele leven kwijt. 
En God is er altijd. Iedere keer mag je 
in het gebed ervaren dat God je ze-
gent; dat Hij je vreugde vermeerdert 
en je verdriet een plaats geeft. En ge-
loven in God maakt je leven mooier en 
intenser, gewoon omdat wij geschapen 
zijn om met en bij God te leven. 

Er zijn allerlei gebeden. Katholieken 
zijn van huis uit niet van die open en 
vrije bidders. Zelf hardop bidden lukt 
mensen vaak niet. Wat moet ik zeggen, 
denken we dan. En zomaar hardop 
bidden waar anderen bij zijn; wij zijn 
het niet meer zo gewoon. Toch kun je 
bidden meer je eigen maken.

Er zijn een tal van mogelijkheden. In 
christelijke boekhandels (bijvoorbeeld 
Ichtus in Alphen a/d Rijn of Leiden) zijn 
gebedenboekjes te koop. Gebeden 
voor iedere dag en rondom allerlei 
omstandigheden. 

Maar laten we ook het Onze Vader 
niet vergeten. Dat is het gebed dat 
Christus zelf aan de mensen leerde en 
dat alle Christenen verbindt. Het is een 
gebed waar eigenlijk alles inzit. Je kunt 
het bidden rond de maaltijd of bij het 
opstaan of slapen gaan. Je kunt dat 
alleen bidden of met elkaar. 
Ook in de kerk bidden wij dit gebed in 
iedere viering. Een kerkviering is eigen-
lijk niet compleet zonder dit krachtige 
gebed. Maar ook een Wees gegroet is 
van groot belang. Maria bidt met ons 
mee.

Dadelijk in de mei-
maand zal in veel 
kerken de Rozen-
krans doordeweeks 
gebeden worden. 
Dan komen het 
Wees Gegroet en 
het Onze Vader 
samen. Juist voor 
gezinnen zou het 
mooi zijn om met 
kinderen hierbij 
aan te sluiten.

Want dat is een 
tweede reden 
waarom het goed 
is dat de bisschop 
het Jaar van Gebed 
heeft afgekondigd. 
Wordt er nog wel 
gebeden? Ik merk 
dat in jonge gezinnen er nauwelijks tot 
nooit gebeden wordt. Ik vraag het wel 
eens aan doopouders. Ja, thuis bij va-
der en moeder wordt er gebeden voor 
de maaltijd, maar vanaf het moment 
van samenwonen of trouwen is het 
gebed vaak verdampt. En ook aan de 
kinderen wordt het dikwijls niet door-
gegeven. Laatst zei een jong stel dat 
hun ouders ook niet baden. Opa en 
oma nog wel. Ook op veel scholen kent 
men geen gebed aan het begin van de 
dag of een afsluitend gebed. Het gebed 
verdwijnt uit het leven van de gene-
raties. En daarmee zal ook het geloof 
verdwijnen en ook op een gegeven 
moment de kerkgang en de betrokken-
heid bij de geloofsgemeenschap.

Voor ons geldt dat het geloof in God 
levend hoort te zijn, ook in deze post-
moderne maatschappij waarin ver-
binding en dankbaarheid vaak ver te 
zoeken zijn. Een gezond geloof in God 
is van groot belang. Gewoon leven in 
deze moderne tijd maar wetend dat 
dit leven niet het enige is, maar een 

aanloop is naar het ware leven, een 
leven met God. Je krachtig voelen en 
dankbaar. Het gebed is de motor van 
dit leven.

In onze grote federatie willen wij als 
pastores iedere bijeenkomst beginnen 
met gebed. En als wij er niet zijn, dan 
hopen wij dat parochianen dat zelf 
doen. Ook koren, die bestaan om in de 
liturgie eer te brengen aan God, zou-
den iedere repetitie mogen beginnen 
met gebed. Wellicht met een voorbid-
der die zegen vraagt over de repetitie 
en over de viering die komen gaat. 
Besturen, werkgroepen, ja zelfs kerk-
schoonmaakgroepen, secretariaten en 
tuingroepen en kerkhofgroepen, voor 
het schoffelen en de arbeid, bid eerst 
met elkaar. 

Echt je zult zien hoe de Heer zijn zegen 
zal geven. Wil je hier eens over door-
praten? Bel met één van de pastores.

Diaken André van Aarle

Bidden… doet u het nog? 
Pastoraal

Veel lezers zijn van huis uit gewend om te bidden. Allerlei momenten op de dag of in het leven 
kunnen worden gedragen door het gebed.



Vijftig dagen Pasen!

Nog steeds zijn we in de Paas-
tijd, hoewel het Hoogfeest van 
Pasen al een maand achter ons 
ligt. In de kerk staat de grote 
paaskaars in het centrum en 
brandt tijdens alle vieringen. 
Dat blijft zo tot en met  
Pinksteren. 
Het is een oudchristelijke tradi-
tie om het Paasmysterie zeven 
weken aan te houden. De 
wortels hiervan vinden we in 
de joodse feestkalender. Vijftig 
dagen na het Pesachfeest – 
uittocht uit Egypte – wordt het 
wekenfeest – de gave van de 
Tien Geboden – gevierd.
De paastijd duurt vijftig dagen. 
Het is een feestelijke tijd van 
dankbare vreugde waar in de 
liturgie het alleluja vaak klinkt, 
gesproken of gezongen. In de vroegchristelijke kerk was er 
zelfs een verbod in die periode te knielen en te vasten! Heel 
deze tijd is wit de liturgische kleur. De Paastijd wordt afgeslo-
ten met het feest van Pinksteren. Dan gedenken we de gave 
van de Heilige Geest aan de gelovigen.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping  

Geloof, hoop en liefde
 
U kent dat sieraad vast wel. Drie zilveren of gouden voorwer-
pen aan een kettinkje, een kruisje, een anker en een hartje. Ze 
verbeelden de drie belangrijke waarden in ons leven: geloof, 
hoop en liefde. En ze verbeelden ook ons geloof in een God, 
die Vader, Zoon en Geest is. Het kruis hoort bij Jezus, in Hem 
is God mens geworden. Het hart staat voor de heilige Geest, 
de liefde tussen God en mens. De adem van de Geest, de lief-
de die ons mens maakt, die ons optilt en op weg doet gaan.

En het anker van het geloof kun je plaatsen bij de Vader, op 
Hem mogen we vertrouwen als degenen die zegt: “Ik zal er 
zijn“. Net als het anker zie je Hem niet gemakkelijk, maar  
zonder Hem dobber je weg in de oneindige levenszee.
In de familiezondagen van Het Anker hebben we willen  
bouwen aan dat vertrouwen. We hebben gezaaid en ver- 
trouwen nu de groei toe aan de Heer van de oogst.

Pastor Marjo Hoogenbosch
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De tijd gaat snel, zeker als je druk 
bezig bent. Als parochiebestuur wer-
ken wij aan de ondersteuning van het 
Pastorale werk. Dit houdt in dat we 
de financiële middelen en gebouwen 
beheren, de communicatie faciliteren 
en zorg dragen voor de plaatselijke 
kerkelijke organisatie.

Wij zijn ons ook bewust van de ver-
gankelijkheid en veranderingen van 
de dingen, wat er vandaag nog is kan 
morgen verdwenen zijn. Dit geldt ook 
voor de energie, waar wij  tot voor 
kort konden vertrouwen op bijna 
onbeperkte beschikbaarheid van 

energie zijn we er nu van doordron-
gen dat sommige energievormen 
eindig zijn en/of niet duurzaam. We 
hebben daarom onderzocht op welke 
wijze wij een bijdrage kunnen leve-
ren. Uit nader onderzoek is gebleken 
dat alleen het dak van de Petruskerk 
in Roelofarendsveen geschikt is voor 
het plaatsen van zonnepanelen.
Op dit moment is Nico Oomen van 
de Beheercommissie druk met het 
verzorgen van aanbiedingen hiervoor 
en hopen we deze zomer dit ook uit 
te kunnen voeren.

Die veranderingen zijn er ook op 

andere gebieden, de kerkgebouwen 
verouderen en moeten regelmatig 
worden onderhouden of gerestau-
reerd, daarmee zijn wij gelukkig door 
de inzet van de vele vrijwilligers goed 
op orde, alle gebouwen verkeren in 
een degelijke staat van onderhoud.
Op het gebied van de financiën heeft 
de penningmeester de cijfers van de 
kernen weer verzameld en wordt de 
jaarrekening afgerond, in een vol-
gende bestuur bijdrage kan daar wat 
toelichting op worden gegeven. 

Hein de Jong, namens het 
parochiebestuur

Bestuursnieuws parochiebestuur H. Franciscus

Nu even niets zeggen
Alleen stil zijn

Tot je door laten dringen
In alle diepte
Wat je denkt

Laat je niet storen

Weer er alleen
Voor dat ene
Voor die ene

Luister
Een en al oor



Gespreksgroep Clara & Franciscus: 
Leren over geloof
Het afgelopen jaar 
startte de gespreks-
groep Clara en 
Franciscus om meer 
te leren over het 
katholiek geloof. 
Katholieken zijn wat 
geloof betreft altijd 
wat gevoelsmensen 
geweest. Echt praten of nadenken over het geloof en de 
redelijkheid van het geloof is nooit echt van belang geweest. 
Meneer Pastoor wist hoe het zat. En dat was goed. Maar 
toch; de kerk heeft in 20 eeuwen door alle tijden en culturen 
heen het geloof in God vorm gegeven. En daarbij heeft de 
kerk een visie op het leven en alles wat daarmee te maken 
heeft. 

Om mensen de kans te geven daar meer over te weten zal in 
het najaar 2018 een nieuwe ronde starten van deze leer- en 
gespreksgroep. Wij gaan weer veel onderwerpen bespreken. 
Wat is de kerk nu eigenlijk? Hoe denkt de kerk over haarzelf? 
Wat zijn sacramenten en hoe verstaat de kerk die? Met name 
de Eucharistieviering is van groot belang. Maar waarom 
eigenlijk? Veel onderwerpen beginnen te leven als je je meer 
kunt verdiepen in de betekenis.

Daarbij wil ik ook een Bijbelcursus geven. Een echte basis-
cursus voor beginners!

Dus in september starten 2 groepen. Een groep voor 
8 avonden over het katholiek geloof en een groep voor 
8 avonden over de Bijbel.  Dus als u interesse heeft om ook 
uw geloofskennis wat op te frissen of als u niets van het 
katholieke geloof weet en het maakt u nieuwsgierig, meldt u 
zich dan aan om na de zomer mee te doen. De avonden zijn 
in het koetshuis in of de pastorie van Langeraar. De avonden 
beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. 

De data die nu gepland zijn, (tweede helft wordt in december 
afgesproken):

Geloofscursus: 
13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december.
Bijbelcursus: 
20 september, 18 oktober, 15 november, 20 december. 

Meldt u zich aan bij diaken André van Aarle. 

Diaken André van Aarle

Gebed om Roepingen

Almachtige God en Vader,
wij danken U voor Jezus Christus uw Zoon,
die voor ons is mens geworden,
die het gezicht is van uw barmhartigheid.

Wij danken U voor uw Kerk als netwerk van liefde,
die geroepen is het Evangelie te verkondigen,
te bouwen aan een beschaving van liefde.

Wij bidden U:
geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van uw barmhartigheid,
geef ons diakens
die met heel hun hart in dienst staan van uw liefde.

Help ons, die gedoopt zijn,
om samen te blijven getuigen van uw Naam
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Mgr. J.H.J. van den Hende

In de kerken, maar ook bij de leden van het pastoraal team is 
er een nieuwe uitgave van het gebedenboekje “Twaalf gebe-
den om roepingen” beschikbaar. 
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Kijk naar het heden 
het is je leven
je leeft Vandaag
in deze korte spanne tijds
ligt al het wezenlijke
van ons bestaan: de luister van leven
de glorie van kunnen
Want Gister is herinnering
En Morgen slechts een beeld
Maar echt geleefd vandaag 
Maakt elk Gisteren
Tot een mooi e herinnering
En elk Morgen 
Tot een beeld van hoop 
Kijk dus goed naar de dag van Vandaag

Clara & Franciscus Verdieping  
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Blijf dit doen…

Eerste Heilige Communie. Eindelijk mogen kinderen hele-
maal meedoen in de Eucharistie. Na een lange voorbereiding 
zijn ze ernaar toe gegroeid. Het is een groot feest. Een dag 
voor je mooiste kleren, een versierde kerk, blije familie. Met 
als hoogtepunt zélf de H. Communie ontvangen. Het is een 
dag om niet te vergeten en we zijn blij voor hen. We bidden 
dat ze mogen groeien in hun verbondenheid met onze Heer 
Jezus. En we feliciteren de kinderen en elkaar. Een mooie 
dag dus, maar daarna? Vaak is er een dankviering waarin de 
communicantjes nog eens terugkomen. En daarna?  In het 
project zingen we een lied. Het zijn woorden van Jezus:

Blijf dit doen en denk aan mij
als je samenkomt
Deel het brood en deel de wijn
Ik zal bij je zijn

Eucharistie vieren is ontdekken wat Jezus in je leven bete-
kent. Maar daar heb je tijd voor nodig. Dat leer je niet in één 
keer. Als je het daarna (bijna) nooit meer doet, blijft het on-
wennig, dan kan Jezus niet dichterbij komen, als een goede 
herder die je behoedt en bewaart. En dat is heel jammer!
Er zijn talloze dingen die een kind leert doordat de ouders 
het voordoen en zo laten zien dat het belangrijk is. Daarom 
ouders: blijf komen. Want de Eerste Communie is geen eind-
punt maar een belangrijk, nieuw begin. Gun je kind die groei 
in geloof. Of anders gezegd; je eerste communie – dat is 
mooi, maar je duizendste, dat is nog veel mooier!

Pastor Heleen van de Reep

Pinksternoveen, zijn Geest, mijn vuur

De dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn dagen van 
uitzien naar de gave van de Heilige Geest. Iedere dag is er 

Vieren
in onze federatie een moment en plaats van gebed op weg 
naar Pinksteren.

Vrijdag 11 mei 19.30, H.H. Petrus en Paulus, Aarlanderveen
Zaterdag 12 mei 19.00, H. Bavo, Oud Ade
Zondag 13 mei 11.00, kapel Ipse De Bruggen, Zwammerdam
Maandag 14 mei 19.30, OLV Hemelvaart, Nieuwkoop
Dinsdag 15 mei 19.30, H. Johannes Geboorte, Zevenhoven
Woensdag 16 mei 19.30, Gereformeerde Kerk, Ter Aar
Donderdag 17 mei 19.30, H. Adrianus, Langeraar
Vrijdag 18 mei 19.30, Protestantse Gemeente, Leimuiden
Zaterdag 19 mei 19.00, H. Bonifacius, Alphen a/d Rijn

Pastor Marjo Hoogenbosch

Marialof

Nog niet zolang geleden ging men niet alleen op zondagoch-
tend naar de kerk, maar kon je ook ’s avonds gaan voor een 
plechtig lof. Het lof vindt zijn bron in de dertiende eeuw. Men 
kwam samen om met elkaar te bidden en te zingen tijdens 
de aanbidding van het allerheiligst Sacrament (de heilige 
Communie). In de tweede helft van de 20ste eeuwen ver-
dween op vele plaatsen deze gewoonte.
Sinds enkele jaren wordt in de Petrus- en Pauluskerk te Aar-
landerveen op een zondagavond in de mei maand weer een 
plechtig Marialof georganiseerd. Onder een groeiende be-
langstelling komen we er samen om te bidden, te zingen en 
de Heer te aanbidden in het heilig Sacrament. De rode draad 
is natuurlijk Maria. Maria die altijd wijst naar haar Zoon:  
“doe maar wat Hij je zeggen zal”.

Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen, zondag 27 mei om 
19.00 uur. 

Pastor Bouke Bosma

Kalender mei 2018

1-8-22-29 mei 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif
1-8-15-22-29 mei 19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden                         Stiltemeditatie
2 mei 19.30 uur    H. Adrianuskerk, Langeraar                       Schriftinstuif
6 mei 10.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen             TV-viering
11  t/m 19 mei  Zie routeschema op deze pagina                    Pinksternoveen
19 mei 9.00 uur HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal Vuurdoop (voor de Vormelingen)
26 mei 10.30 uur Basiliek H. Liduina, Schiedam Kerktoetredersdag
27 mei 19.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Bijeenkomst RKJ-Prego
2 juni 11.00 uur HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal Priesterwijding Daan Huntjens

Clara & Franciscus Vieren
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Wel afscheid en toch  
geen afscheid

Wat is het nu??
Ja, wel een afscheid als voorzitter van 
de B.C.P.  6 Jaar geleden begon ik 
als tijdelijk voorzitter en al snel werd 
dat vaste voorzitter voor 6 jaar. Ik wil 
iedereen bedanken voor het begrip om 
te werken met een voorzitter die niet 
met de computer overweg kon en die 
niet kon autorijden. “De mail” ging via 
de telefoon, de brievenbus of gewoon 
aan huis, het liefst achterom zoals het 
gebruikelijk is op het platteland. Ik 
houd van persoonlijke contacten. Altijd 
was er wel iemand met wie ik mee kon 
rijden van en naar een vergadering of 
de mail in de bus deed.

Op mijn eigen verzoek is er bij de zoek-
tocht naar bestuursleden niet alleen 
gezocht naar een secretaris en een 
penningmeester maar ook naar een 
voorzitter die meer in het huidige en 
snelle digitale tijdperk thuis is en geluk-
kig is dat na veel geduld gelukt.
Nee, ik neem geen afscheid van mijn 
andere taken bij de kerk, ik blijf nog 
steeds actief in de werkgroep lectoren 
als invalkracht, als wijkcontactpersoon 
en clusterhoofd van een wijk, als lid 
van de werkgroep kerk schoonmaken, 
als lid van de werkgroep aftellen en 
bundelen van de Samenstromen, als 
kerkwacht bij de openstelling van de 
kerk in de maanden juli en augustus 
en natuurlijk blijf ik gewoon gastvrouw 
voor de koffie.

Er is in de afgelopen jaren veel tot 
stand gebracht. Er is een Petrus en 
Paulus handboek, een vrijwilligersbe-
leid, een reglement voor ’t Achterom, 
een korenbeleid en een begraafplaats-
reglement gemaakt.  Er is opgeruimd 
en schoongemaakt in de kelder en 
op de zolder van de pastorie, er zijn 2 
kerkkamertjes ingericht om belangrijke 
zaken uit het verleden te kunnen bewa-
ren zoals oude kazuifels, altaarkleden 
e.d.

’t Achterom is gebouwd, de begraaf-
plaats is gerenoveerd, de Mariakapel is 
gerealiseerd en de achterkamer en het 
toilet in de pastorie zijn opgeknapt. De 
dames van de bloemengroep kregen 
een werktafel op goede hoogte, er 
kwam een formulier om het collecte-
geld op de juiste manier te kunnen 
tellen en aan alle werkgroepen werd 
gevraagd om een begroting te maken 
en die in te dienen bij de penning-
meester.

Het was niet altijd even makkelijk, want 
je kunt het niet iedereen naar de zin 
maken maar ik heb het met plezier 
gedaan en ervan genoten!

Ik hoop dat ik nog veel parochianen 
mag ontmoeten bij het uitvoeren van 
mijn andere taken in de kerk en ik wens 
het nieuwe bestuur, Herman, Frans, 
Bert, Jeroen en Wim veel succes toe.

Tot ziens, Ans Hijman

Even voorstellen
Sinds kort is de nieuwe BCP van Aar-
landerveen van start gegaan. Op dit 
moment zijn we het verleden aan het 
doornemen en aan  het kijken waar 
onze focus op moet liggen voor de 
toekomst. De nieuwe leden willen zich 
graag aan u voorstellen;

Herman de Jong (voorzitter), werkzaam 
als zelfstandig ondernemer in de agra-
rische sector. Op verschillende vlakken 
heb ik bestuurlijke ervaring opgedaan 
en deze zet ik nu in als voorzitter van 

Clara parochie  

de BCP. Getrouwd met Sandra en 
trotse vader van twee zonen met wie ik 
graag sport.

Frans Bocxe (penningmeester), gebo-
ren in Papenveer en sinds drie jaar 
met pensioen, nadat ik mijn werkzame 
leven heb doorgebracht op de Scheeps-
werf Bocxe, eerst in Ter Aar en later 
in Delft. Ik ben getrouwd, heb twee 
dochters en vier kleindochters en woon 
inmiddels 10 jaar in Alphen aan den 
Rijn maar heb de kerkelijke band met 
Aarlanderveen altijd behouden en vind 
het daarom erg leuk om als penning-
meester met een aantal enthousiaste 
nieuwe bestuursleden aan de slag te 
gaan in de beheercommissie.

Jeroen van der Hoorn (secretaris), 
opgegroeid in Papenveer waar mijn 
ouders een kwekerij hadden. Zelf nu 
werkzaam als product specialist in de 

Herman de Jong Frans Bocxe Bert van Boheemen

Aarlanderveen
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medische sector. Ik ben getrouwd met 
Antoinet en we hebben 3 kinderen en 
wonen in de kern Aardam. Graag wil ik 
mij inzetten in de beheercommissie om 
voor een goede basis te zorgen zodat 
we kunnen blijven vieren in Aarlander-
veen.

Bert van Boheemen (lid), getrouwd met 
Ada vader van drie dochters en drie 
schoonzonen en trotse opa van zeven 
kleinkinderen. In mijn werk als hoofd-
koster vervul ik al diverse taken van 
de beheercommissie. Zoals heel veel 
mede parochianen vind ik het belang-
rijk dat onze mooie Aarlanderveense 
kerk blijft voort bestaan en daar wil ik 
mij de komende jaren met hart en ziel 
voor inzetten.

En gelukkig verleent Wim Hijman ook 
nog altijd zijn diensten voor allerhande 
hand en span diensten maar ook als 
lid van de BCP. Tevens wil het huidige 
bestuur de afzwaaiende voorzitter Ans 
Hijman bedanken voor haar jaren van 
inzet voor de Aarlanderveense paro-
chie. Met uw steun en onze inzet gaan 
we een mooie toekomst tegemoet.

Vastenactie voor  Zambia
Tijdens de vastenperiode hebben wij 
u tijdens alle vieringen mogen infor-
meren over het vastenactieproject: 
terugdringen van het grote aantal 
met hiv-aids besmette inwoners van 

Zambia. De zusters daar in Zambia, die 
‘gaan waar niemand gaat en doen wat 
niemand doet’ maken dit mogelijk. 
Wij zijn verrast en dus heel dankbaar 
dat binnen onze kern een totaalbe-
drag van ruim € 1200,00 in de speciale 
vastenactiedozen is terecht gekomen. 
Hiermee, maar vanzelfsprekend ook 
met alle gelden opgehaald binnen heel 
Nederland, kunnen de zusters nu veel 
meer mensen in Zambia helpen. Zodra 
er meer bekend is, wat het in Zambia 
heeft opgeleverd, brengen we u hier-
van op de hoogte. 

Alle MOV-groepen van de hele fede-
ratie hebben voor 2019 een ‘eigen’ 
Vastenactieproject gekozen:  SPOT 
Tanzania, ingediend door Kees Kempe-
naar in Leimuiden. Wij beloven u dat 
we voor het Vastenactieproject in 2019 
wel weer plantjes zullen verkopen én 
ook een klaverjasavond houden.     

MOV-werkgroep Betty Staartjes en 
Agatha Keijzer

Lief en leed

Gedoopt
22 april       Sem Christianus  Steenwijk 
  zoon van Wilco en Willy Steenwijk
  Selena Theodora Maria  Hoogwerff
  dochter van Michiel en Laura Hoogwerff
  Siem Leo Theo van der Berg
  zoon van Jeff en Moniek van der Berg

Huwelijk
25 mei  Huwelijkssluiting tussen Sietske Draper en 
  René Wijfje in de HH. Petrus- en Pauluskerk om 14.00 uur.  
  Wij wensen Sietske en René een onvergetelijke dag een en 
  een mooie toekomst.

Hand op mijn hoofd
 
Adem die mij draagt,
adem die mij bezielt,
adem,
aandacht van de Eeuwige.
 
Licht dat mij trouw is,
licht waar ik in woon,
licht van de beginne,
lichtend aangezicht.
 
Stem die mij noemt,
stem die mij zin geeft,
mij onvergetelijk maakt,
stem uit de hemel.
 
Hand die mij vond,
hand die mij bevrijdt,
hand op mijn hoofd,
hand die mij zegent.
 
Hans Bouma
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Heb jij de Spirit?!
Voor onze vormelingen: Anouk, Fleur, 
Tim, Jonna, Lucas, Maja, Mandy, Merel, 
Sanne, Sofie en Tess staat nog De Vuur-
doop-Vormelingendag op het program-
ma. Op 19 mei 2018 vindt deze traditio-
nele Vuurdoop plaats in de kathedrale 
kerk van Rotterdam. Met dit jaar als 
thema: Heb jij de Spirit?! De Vuurdoop 
is elk jaar weer een fantastisch evene-
ment voor vormelingen van 12 tot 14 
jaar waarop het verhaal van Pinkste-
ren centraal staat. Het is een dag vol 
spanning, spektakel en actie. Je kunt de 
toren van de kathedraal beklimmen of 
het spook van de kathedraal ontmoe-
ten en er is theater. De Vuurdoop is 
voor jou! Een feestelijke dag om elkaar 
te ontmoeten, om alle feestelijkheden 
rond het Vormsel te besluiten en om 
samen met andere jongeren Kerk te 
zijn. We hopen dat het voor jullie een 
bijzondere ervaring wordt en wensen 
jullie een leuke dag toe. 

Karina en Jacqueline, 
Vormselwerkgroep Langeraar

Rozenkrans en pinkster- 
noveen in mei
Al sinds eeuwen is de meimaand toe-
gewijd aan de heilige maagd Maria,  
de moeder van Christus. Ook in onze  

H. Adrianuskerk bidden we dan de 
rozenkrans op de donderdagavonden 
om 19.00 uur, ook op de avond van 
Hemelvaartsdag. Bij het Maria-altaar, 
waar zij iedereen met open armen 
uitnodigt zijn/haar zorgen of dankbaar-
heid bij haar te brengen, gedenken we 
haar leven en haar relatie met God en 
met Jezus. Tussen de ‘tientjes’ roepen 
we haar voorspraak in voor de noden 
van deze wereld.

Op donderdagavond 17 mei vindt 
het rozenkrans bidden géén door-
gang, want op die avond wordt een 
pinksternovene-viering gehouden in 
onze Langeraarse kerk (om 19.30 uur). 
Het is dit jaar al voor de 25e keer dat 
er tussen Hemelvaart en Pinksteren 
negen opeenvolgende dagen gebeden 
wordt om de komst van de Geest, elke 
avond in een andere kerk in de buurt 
(er zijn twee kringen). De lokaties vindt 
u elders in dit blad aangekondigd en te 
zijner tijd ook op de posters in de kerk. 
Ik nodig u van harte uit om bij deze 
bijzondere bijeenkomsten aanwezig te 
zijn om zo, in dit ‘Jaar van Gebed’, onze 
verbondenheid-in-geloof met elkaar en 
met Maria en Christus te versterken. 
Van harte aanbevolen!

Michel Koeleman, gebedsleider

Palmpasen en vastenactie 
op Aeresteijn
Afgelopen periode is ook op de basis-
school extra aandacht besteed aan 
Palmpasen en de vastenactie. In elke 
klas is een palmpaasstok gemaakt. 
Diaken André is in alle klassen langs ge-
weest om te vertellen over Pasen en de 
vastenactie. De Palmpaasstokken zijn 
bij de viering van Palmpasen gezegend. 
Het was een mooie viering waar veel 
kinderen van school aanwezig waren. 
De palmpaasstokken zijn direct na de 
viering naar de Aarhoeve gebracht. De 
ouderen waren op dat moment aan de 
warme maaltijd en blij verrast met onze 
komst. De stokken zijn mooi neergezet 
in het restaurant zodat alle mensen 
ervan kunnen genieten. De opbrengst 
van de vastenactie op school was  
€ 160,-. Alle kinderen en ouders heel 
hartelijk bedankt voor jullie bijdrage! 

Eerste Heilige Communie
Zondagochtend 25 maart hebben de 
Eerste Heilige Communiecantjes van 
Langeraar zich voorgesteld aan de 
kerk. Dit gebeurde allemaal tijdens de 
Palmpasenviering. Net na de overwe-
ging van pastor Bosma mochten de 
15 kinderen tussen de vele Palmpa-
senstokken op de trap van het altaar 
komen staan. De Pastor nam de tijd om 
de kinderen te vragen naar hun naam 
en hobby’s. Alle kinderen werden ge-
roemd om het mooie kleur en plakwerk 

Clara parochie  

Eerste Heilige Communie

Hand op mijn hoofd
 
Adem die mij draagt,
adem die mij bezielt,
adem,
aandacht van de Eeuwige.
 
Licht dat mij trouw is,
licht waar ik in woon,
licht van de beginne,
lichtend aangezicht.
 
Stem die mij noemt,
stem die mij zin geeft,
mij onvergetelijk maakt,
stem uit de hemel.
 
Hand die mij vond,
hand die mij bevrijdt,
hand op mijn hoofd,
hand die mij zegent.
 
Hans Bouma

Langeraar
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wat ze hebben gemaakt. Deze werken 
zijn opgehangen en te bewonderen tot 
de Eerste Heilige Communieviering op 
22 april om 11.15 uur.

Kinderkoor de Vrolijke noot
We hebben veel mogen zingen in de 
aflopen periode: 11 maart een Anker-
viering, 25 maart de Palmpasenviering 
en 31 maart bij de kinderpaaswake in 
Zevenhoven. Deze wake was wel heel 
bijzonder. We zijn in de kerk gestart. 
Daar werd het licht binnen gebracht. 
Daarna zijn alle kinderen (wel 46 met 
ons koor erbij!!) naar een speciale 
kinderwoorddienst gegaan. Hier heb-
ben we naar verhalen uit de bijbel 
geluisterd, heeft Diaken André aan 
ons verteld over Jezus en hebben we 
met elkaar gezongen. Terug in de kerk, 
mochten we ook nog een aantal liedjes 
meezingen met Revival, het koor dat in 
de kerk de viering verzorgde met zang.
Komende periode zingen we bij de vie-
ring van de Eerste Heilige Communie. 
Dat doen we dit jaar samen met ‘Het 
nieuwe Koor’ Een bijzondere samen-
werking met (hopen we) een bijzonder 
mooi resultaat.

Op 12 mei is ons jaarlijkse kooruitje. 
Wat we gaan doen blijft nog even 
geheim, wel is bekend dat wij onze dag 
afsluiten met een viering in de kerk om 
19.00 uur. Tijdens deze viering zal een 

Lief en leed

Overleden
14 maart  Johanna Maria Keijzer-Pietersen   79 jaar
26 maart  Maria Petronella van der Hoorn-Voortman  83 jaar
4 april  Alida Maria van Leijden-Kleij    70 jaar

10            www.rkgroenehart.nl

Vanaf de Adrianustoren

• De Adventsaktie heeft € 438,24 opgebracht en de Vastenactie € 654,57.  
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

• Donderdag 10 mei Hemelvaartdag is om 11.15 uur de Eucharistieviering.
• Woensdag 16 mei komen de leden van de pastoraatgroep weer bij elkaar voor 

overleg. Heeft u vragen en/of ideeën, wilt u een taak op u nemen? Laat het ons 
weten, u/je bent van harte welkom. Info Marleen den Haan tel. (0172) 53 82 60.

• Donderdag 17 mei is de Pinksternoveen om 19.30 uur. Na de viering wordt er  
koffie geschonken.

• Zaterdag 19 mei gaan de vormelingen naar de Vuurdoop. We wensen hen een  
fijne bijeenkomst, veel plezier en mooie ervaringen.

• Maandag 21 mei is het 2de Pinksterdag, de Eucharistieviering is dan om 10.00 uur. 
Pastor Bosma gaat voor en het koor uit Zevenhoven zal zingen.

speciale collecte zijn voor het kinder-
kooruitje.
Afgelopen periode hebben we weer 
een aantal nieuwe koorleden mogen 
verwelkomen. Ten opzichte van sep-
tember zijn we verdubbeld! Kom je ook 
een keer meezingen? We repeteren  
op dinsdagavond van 18.30 uur tot 
19.15 uur in de kerk. (Ingang via de 
pastorie). Mocht je een keer komen 
kijken, in de maand mei repeteren we 
niet in verband met vakantie, avond-
vierdaagse en studiedagen!!

Versterking gezocht voor de 
gezinsvieringen
Helaas is de werkgroep gezinsvieringen 
nog niet verdubbeld. Na de zomer-
vakantie gaat Diana na heel veel jaar 
stoppen met het maken van de vierin-
gen en blijft Chantal alleen over. Wie 
komt onze werkgroep versterken? Het 
gaat om ongeveer 5 gezinsvieringen 
per jaar.

Kinderwoorddienst stopt
Soms ontstaan er activiteiten en soms 
verdwijnen ze weer. Zo ook met de 
kinderwoorddienst in onze Langeraar-
se parochiekern. Natuurlijk zit er iets 
droevigs aan. Jonge gezinnen, ook hen 

van wie hun kind eerste H. Communie 
hebben gedaan, komen niet of zelden 
naar de kerk. Ik vind dat vooral jammer 
voor de kinderen. Zij missen daardoor 
iets belangrijks, namelijk deel uitmaken 
van de kerkelijke gemeenschap en ver-
trouwd raken met Jezus Christus en de 
sacramenten. De leiding van de kinder-
woorddienst kon op deze wijze eigenlijk 
niet verder. Dan is het inderdaad tijd 
om te stoppen. Wellicht dat in de toe-
komst met bepaalde feestdagen er een 
ad-hoc kinderwoorddienst aangeboden 
kan worden, maar daar zal de pasto-
raatgroep zich over moeten buigen. De 
kinderwoorddiensten stoppen per 1 
juli. In ieder geval wil ik de parochianen 
die deze kinderwoorddiensten heel 
lang of korter hebben verzorgd heel 
hartelijk danken.

Diaken André van Aarle

Wijkcontact 20 jaar
Ons wijkcontact bestaat in mei 20 jaar. 
Dit lustrum willen wij graag vieren met 
een samenkomst rondom Maria op 
vrijdag 11 mei. In het bijzonder nodigen 
wij de oudere parochianen uit  sámen 
met ons te komen vieren. Vanaf 14.30 
uur is iedereen welkom in onze prach-
tige kerk. U krijgt een kopje koffie of 
thee en om 15.00 uur begint de samen-
komst rondom onze hemelse moeder 
Maria. De heer Rob Aupers vertelt ons 
over Maria en samen bidden en zingen 
wij tot haar. Na dit gedeelte sluiten wij 
de middag af met een drankje en een 
hapje. Wilt u hierbij aanwezig zijn, u 
bent van harte welkom!
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Paasviering en  
vrijwilligersdag
Nadat wij met drie mensen van de 
pastoraatgroep bij de paaswake in 
Langeraar zijn geweest, waar ook onze 
nieuwe paaskaars gewijd is, is de kaars 
met het nieuwe doopwater en de Hei-
lige Oliën zondag 1 april op plechtige 
wijze onze kerk binnen gebracht. Een 
kerk die er dankzij de medewerking van 
vele vrijwilligers weer prachtig uitziet. 
Vele witte en gele bloemen, versierin-
gen aan de pilaren etc.
Een heel mooie viering met een weer 
ietsje groter koor De Horizon, met 
prachtige teksten en liederen. Een 
groot compliment dames. Een heel 
goede en mooie overweging door 
Pastoor Glas.

Aan het einde van de viering heeft 
Wim de vrijwilliger van het jaar bekend 
gemaakt: Cees van de Voorn, de man 
die heel veel werk verzet op de achter-
grond, maar wel heel belangrijk voor 
onze kerkgemeenschap is. Hij regelt 
elke maand het aftellen, verspreiden 
van alle Samenstromen, het kerkblad 
voor onze parochie. Alles op de juiste 
adressen bezorgen. Ook wordt Kees re-
gelmatig ingeschakeld om brieven voor 
veel werkgroepen te bezorgen, 

wat hij altijd met veel plezier doet.  
De Pastoors De Korte penning is hem  
omgehangen met daarbij een oor-
konde en voor zijn vrouw een prachtige 
bos bloemen. U ziet: een persoon die 
dit ten volle verdient, al staat hij niet 
graag in de volle belangstelling.
Daarna de samenkomst met een 60 
tal vrijwilligers in het Parochiehuis.  
Een mooi versierde zaal en prachtig 
gedekte tafels. Met elkaar genoten van 
een heerlijk brunch met veel lekkernij-
en. Fijne gesprekken met elkaar gehad, 
een waar feestje. Er waren veel reac-
ties. Die komen allemaal neer op:
Mooie viering, Cees heeft de pen-
ning zeker verdiend, heel gezellige en 
goed verzorgde brunch. Allemaal heel 
hartelijk dank voor de organisatie, en 
verzorging!!

Intenties (vervolg)
Er worden regelmatig gebedsintenties 
doorgegeven voor vieringen als er een 
bepaald koor zingt, of bij bepaalde 
feesten. Als u dat doet, dan het liefst 
per e-mail. Per briefje mag ook, maar 
dan graag uw telefoonnummer er bij. 
In beide gevallen kunnen we dan 
bericht teruggeven wanneer de 
gebedsintentie(s) is (zijn) opgenomen. 
Wel het verzoek om na die periode 

weer opnieuw aan te vragen.
Bovendien is het altijd handig een 
emailadres of telefoonnummer mee 
te geven, want dan kunnen we contact 
opnemen als er vragen zijn. U geeft 
bijvoorbeeld een intentie op voor een 
datum dat er géén viering is. Wij willen 
dan even contact om zeker te weten 
welke datum u dan wel wilt.

BCP

De BCP van de O.L.V. Hemelvaart-
kerk in Nieuwkoop zoekt een be-
heerder voor het parochiehuis. 
Zijn/haar taak zal bestaan uit het 
runnen en plannen van activiteiten 
in het parochiehuis.
Heeft u interesse, of voor méér 
informatie: mail w.balvert@ziggo.nl 
of bel 06-14148253

Van de pastoraatgroep
We kijken nog even terug op de Goede 
Week en Pasen. Op woensdagavond 
hebben de parochianen Ann Spoelder 
en Cor van Eijk de Heilige oliën opge-
haald in Rotterdam. Witte Donderdag 
was een indrukwekkende viering met 
hulp van de 1e communicanten.
Drie leden van de pastoraatgroep zijn 
met de nieuwe Paaskaars, de kaars 
voor de Kaleidoskoop en het doopwa-
ter naar de Paaswake in Langeraar ge-

Clara parochie  

De feesteling Cees van de Voorn met zijn vrouw en pastoor Glas

Nieuwkoop



Nieuwkoop  

weest. Tijdens deze Paaswake werden 
de kaarsen en het doopwater gewijd.
Op Eerste Paasdag werden de kaars, 
het doopwater en de oliën onze kerk 
weer ingedragen. Deze viering luidde 
tevens de vrijwilligersdag in. Cees van 
de Voorn kreeg de Pastoors de Korte 
penning uitgereikt. Na afloop van deze 
viering hebben we met elkaar genoten 
van een fantastische brunch in het 
Parochiehuis.

Op zondag 16 april hebben 16 kinderen 
hun Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. Dit jaar was de laatste keer dat 
parochiekern Nieuwkoop de kinderen 
zelfstandig hierop heeft voorbereid. 
Volgend jaar zal ook Nieuwkoop aan-
sluiten en meedoen met het gezamen-
lijke Ankerprojekt. Wij willen Elleke, 
Marieke en alle andere vrijwilligers 
bedanken voor jullie tomeloze inzet 
van de afgelopen jaren en veel succes 
wensen in de toekomst.

Op donderdag 31 mei is de senioren-
viering. Na de viering van 9.00 uur is er 
een gezellig samenzijn in het Parochie-
huis. Zet u deze datum in uw agenda ? 
U bent allemaal van harte welkom.

Vastenactie 2018: 
Doen wat niemand doet
Dit jaar heeft de Vastenactie ons mee-
genomen naar Zambia, waar de zusters 
van het heilig hart van Jezus en Maria 
zich al jaren inzetten voor mensen 
die te kampen hebben met een HIV-
infectie.

Zij doen wat niemand wil doen en gaan 
waar niemand gaat. Wij zijn trots op 
het feit dat wij van uit Nieuwkoop de 
zusters niet in de steek hebben gelaten 
en ook niet de mensen die door hen 
geholpen worden. Wij als gemeenschap 
zijn naast hen gaan staan en hebben 
met onze gulle giften gedaan wat wij 
van hieruit konden doen. Wij hopen 

dat God omziet naar al het werk dat 
gedaan is en doet waar Hij zo goed in 
is. Wondertjes. De een na de ander. 
Dus nogmaals dank aan alle mensen 
die meegewerkt hebben aan deze 
Vastenactie.

Over de Pelgrimstocht, die ook in dit 
kader werd georganiseerd in onze 
contreien, kunt u elders in dit blad een 
mooi verslag lezen,

Namens onze MOV-werkgroep, 
Peter en Tineke

Bericht van de gemeenschap 
van kerken Nieuwkoop: “Bij 
de Heilige Geest op de koffie”
Op Eerste Pinksterdag, 20 mei, wordt 
door de gemeenschap van kerken 
Nieuwkoop het gezamenlijk koffie- 
drinken georganiseerd.
Dit keer zijn we te gast in de Gerefor-
meerde Kerk aan de Achterweg.
Iedereen is welkom om na zijn/haar 
viering samen te komen  en te vieren 
dat we allemaal hopen dat de Geest 
die ons door de Heer toegezegd is, 
ons weer minstens een jaar lang zal 
bijstaan en inspireren. De laatste koffie 
wordt om 11.55 ingeschonken.

GezinsViering 
Zondag 27 mei staat de gezinsviering in 
het teken van het afsluiten van het pro-
ject rond de Eerste Heilige Communie. 
Samen met alle communicantjes en de 
gezinnen gaan we er een mooie viering 
van maken. Jeugdkoor Flos Campi zal 
ook deze keer de zang verzorgen. Deze 
viering begint om 11.15 uur.
Zondag 10 juni is de laatste gezinsvie-
ring van dit schooljaar. Deze keer een 
vroege viering om 9.15 uur.

Werkgroep GezinsVieringen

KinderWoordDienst 
Zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag, is 

er tijdens de viering van 9.15 uur een 
KinderWoordDienst. We vieren het 
feest van de Heilige Geest.
Noteer ook alvast zondag 1 juli. Dan 
sluiten we het seizoen af tijdens de 
viering van 9.15 uur.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Jeugdkoor Flos Campi
Tijdens de voorbereiding op de Eerste 
Heilige Communie komen de communi-
cantjes elk jaar weer een keer met ons 
meedoen. Afgelopen april was dat ook 
het geval. Wat een enthousiasme! 
Kinderen vonden het geweldig leuk.
En…wij van het koor ook! 

Daarom: schroom niet, kom gerust 
(nog) eens met ons meedoen!
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte 
welkom. Dus…vind je zingen leuk? 
Weet dat je welkom bent! Dinsdag-
avond 19 – 20 uur in het Parochiehuis.

Bestuur en leden Jeugdkoor Flos Campi 

Eerste Heilige Communie 
Witte Donderdag was voor de com-
municantjes een heel speciale viering. 
Tijdens de KinderWoordDienst, speciaal 
voor hen, hebben zij een stukje van het 
verhaal nagedaan. De kinderen hebben 
bij elkaar de voeten gewassen. Een niet 
alledaags gebeuren. Daarna mochten 
zij helpen bij het aandragen van de 
gaven. Een mooi gezicht, allemaal in 
het wit gekleed. Ook aan het eind van 
de viering hadden zij een taak. Het 
altaar moest leeg. De kinderen hebben 
hier op een rustige manier aan mee 
geholpen. Het maakte indruk.

Op 15 april deden deze 16 kinderen in 
onze eigen parochiekerk hun Eerste 
Heilige Communie. Eindelijk was het zo-
ver en mochten ook zij het Heilig brood 
van Jezus ontvangen.

Het project gaat nog even door. De 
afsluiting is tijdens de gezinsviering op 
zondag 27 mei. U bent ook dan van 
harte welkom om daarbij aanwezig te 
zijn. Deze viering is om 11.15 uur.

Werkgroep Eerste Heilige Communie 

Lief en leed

Overleden
27 maart Ada Blom-Bijlemeer  74 jaar

12            www.rkgroenehart.nl
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Vieringen in de week
Dinsdag 1 mei, 09.00 uur 
Woord- en Communieviering
Hemelvaartsdag 10 mei, 09.15 uur  
Oecumenische viering in de Sfeerstal 
Dinsdag 15 mei, 09.00 uur 
Eucharistieviering
Dinsdag 29 mei, 09.00 uur 
Woord- en Communieviering    

Vastenactie
Heel hartelijk bedankt voor de € 1.057,- 
die u gegeven heeft ten behoeve van 
de huishoudens in nood in Zambia. 
Waar de ouders van kinderen zijn 
gestorven aan HIV/aids epidemie. 
Grootouders vangen vaak de kinderen 
op maar er is geen werk en er is niet 
genoeg te eten. 
Gelukkig kunnen zij naar de Zusters 
van het H. Hart van Jezus voor een 
extraatje of maaltijd. De Zusters helpen 
al sinds 1962 en zijn weer héél blij met 
deze gift.

Karin, Helma en Ria  M.O.V .

Wilt u een plantje uit de 
bloementuin van...
De Nicolaashof?
Elk voorjaar wordt één van de vier bloe-
meilandjes vernieuwd. Een groot deel 
van deze planten wordt ‘verjongd’ weer 
teruggeplaatst. Van de planten die flink 
uitgegroeid zijn hebben we een deel 
over. Die willen we te koop aanbieden. 
Van de opbrengst kunnen we weer 
nieuwe planten aanschaffen.
Vanwege een vorstperiode is de 
verkoop twee keer eerder niet door-
gegaan. Het voordeel hiervan is dat de 
plantjes nu wat meer volgroeid zijn.
U bent welkom op zaterdag 12 mei 
tussen 9.00 en 12.00 uur om wat mooie 
planten te kopen (€0,50 per stuk). 
Wees er snel bij want op=op!

Impressie passietocht
Dinsdagavond hebben ongeveer 90 
mensen uit de kerken van Zevenho-
ven en Nieuwveen meegedaan aan de 
Passietocht. Hoewel het weer niet echt 

meewerkte, was het merendeel met de 
fiets gekomen. 

De start was in de prachtig vernieuwde 
Dorpskerk in Zevenhoven. “Wie zeggen 
jullie dat Ik ben” vroeg Jezus aan zijn 
vrienden …. en ook aan ons. Hoever 
zijn we bereid Hem als onze Messias te 
zien? Dit thema werd omlijst door een 
stukje toneelspel en een zangeres die 
begeleid werd door twee gitaristen.
In de Heilige Nicolaaskerk las pastoor 
Van Aarle het Bijbelgedeelte over de 
verloochening van Petrus. Daarna 
moesten de deelnemers ‘een elfje’ ma-
ken; een gedicht van 5 regels, te begin-
nen met één woord op de eerste regel, 
twee woorden op tweede regel, drie 
op de derde, vier op vierde en weer 
één woord op de laatste regel. Daarbij 
moesten woorden gebruikt worden 
die voorkomen in het gelezen Bijbelge-
deelte zoals verloochening, geloof en 
doorgaan.

Vervolgens werd in De Ontmoetings-
kerk het gedeelte gelezen over verhoor 
van Jezus door Pilatus. Deze vertegen-
woordiger van de keizer in Rome weet 
zich gaan raad en laat de keus aan 
het volk; Jezus vrij of Barabbas. Ook 
hier werd van de deelnemers actie 
gevraagd. Aan de hand van 10 vra-
gen moest een keus gemaakt worden 
tussen ‘ja’ en ‘nee’; een bezinnings-
moment!

De tocht werd afgesloten in de Johan-
nes de Doperkerk in Noordeinde. Daar 
werd het verhaal van de kruisiging 
en de dood van Jezus gelezen. Veel 
componisten hebben in deze drama-
tische gebeurtenis aanleiding gezien 
prachtige muziek te componeren. Er 
werden drie muziekstukken ten gehore 
gebracht waarin zowel het lijden, het 
verdriet van Maria als de opstanding 
doorklonken.
Na afloop werd er in de Oranjerie bij de 
kerk koffie geschonken en kon er nog 
wat nagepraat worden. Wat mij betreft 
een mooie en zinvolle traditie om als 

gelovigen van verschillende kerken dit 
gebeuren op je te laten inwerken.
Een deelnemer; Jan Vervark

Zegening van het vee 
Bij het doopgesprek van onze jongste 
telg in december was het al ter 
sprake gekomen: de zegening bij het 
naar buiten gaan van het vee, en 
gelijk waren we heel enthousiast! Het 
mooie weer liet even op zich 
wachten, maar toen de schapen met 
lammetjes bij Hoeve Kazan naar buiten 
gingen, was het echt lente. Er waren 
wat belangstellenden gekomen om dit 
mooie en oude gebruik weer van dicht-
bij mee te maken.

André van Aarle legde aan het gezel-
schap uit wat hij ging doen en welke 
prachtige traditie er achter de zegening 
ging: dankbaarheid en respect voor 
de dieren. Gewapend met wijwater en 
kwast togen we naar de stal, alwaar 
André eerst een bemoedigend gebed 
uitsprak. Hoewel zij nog even binnen 
blijven, kregen eerst de koeien de 
zegen, inclusief de imponerende stier 
Jaguar (die vond alles prima). Daarna 
vervolgden we naar de schapenstal, 
alwaar ook kort een gebed werd uitge-
sproken en er rijkelijk werd gezegend 
met wijwater. Toen kwam het moment 

Clara parochie  

Nieuwveen
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Nieuwveen

daar dat de schapen met lammetjes 
naar buiten gingen. Blij, maar wat on-
wennig  dartelden ze naar buiten, met 
een laatste zegening voor een behou-
den weideseizoen. Met een afsluitend 
gezamenlijk gebeden Onze Vader was 
de zegening een feit. Een prachtig, rijk 
en inspirerend ritueel deze zegening 
van de dieren bij het naar buiten gaan. 
De hele dag een dankbare lach op ons 
gezicht! Een aanrader voor andere 
boeren!  

Saskia Joha, boerin Hoeve Kazan

Interview met de dames van 
de kinderwoorddienst, KWD
Bij bijzondere feesten in de kerk is 
er ook altijd een kinderwoorddienst 
waar kinderen vanuit de kerk naar de 
pastorie gaan en onder begeleiding iets 
knutselen en luisteren naar een verhaal 
uit de Bijbel wat van toepassing is voor 
de desbetreffende zondag.

De dames die de KWD verzorgen zijn 
Karin, Leonie, Ingrid, Ramona, José en 
Marzena. Gemiddeld komen zij zo’n 
3 x per jaar bij elkaar en kijken dan 

voor welke bijzondere vieringen zij in 
actie komen. Denk daarbij aan Kerst-
mis, (Palm-)Pasen, Sinterklaas en de 
Parochiedag. Eerder was er ook KWD 
op ‘normale’ zondagen, maar bij gebrek 
aan belangstelling en vermindering 
van kerkbezoek, hebben de dames 
besloten alleen bijzondere vieringen 
te verzorgen. Zij doen dit beurtelings 
en als het erg druk wordt springen 
de anderen bij. Met deze bijzondere 
vieringen komen er zo gemiddeld 18 
kinderen naar de kerk en pastorie. Als 
ik hen vraag waarom ze dit werk doen, 
dan krijg ik antwoorden van “ik doe 
het voor mijn kind”, “voldoening”, en 
heel belangrijk “je wilt de kinderen iets 
meegeven”.

Beste dames, namens de hele geloofs-
gemeenschap dank ik jullie voor je 
enthousiasme en inzet voor de jeugd 
van onze kerkgemeenschap en hoop 
dat jullie dit nog lang met vreugde 
mogen doen.

Marian Berkhout

Kort gezegd
• In de maand mei is er op de woens-

dagen geen Rozenkrans bidden in 
onze kerk.

• Woensdag 9 mei om 13.30 uur gaan 
we weer zilver poetsen in de pasto-
rie. Het wordt vast weer een gezellige 
middag, kunnen we op u rekenen?

• Vrijdag 18 mei om 13.00 uur vindt 
het huwelijk plaats tussen Ferdy Lek 
en Kelly van der Weijden. Wij wensen 
hen een onvergetelijke dag en een 
mooie toekomst.

Zegening van het vee 
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Martinus deelt mee…..  
De Heer is opgestaan, Alleluia! Zo be-
gonnen we Paasochtend de Eucharis-
tieviering. Het lijden en de dood waren 
overwonnen.  De pastores Jagerman 
en Hoogenbosch gingen samen voor in 
het Hoogfeest van Pasen in een goed 
gevulde kerk, waarin wij ook veel gas-
ten mochten verwelkomen.
We begonnen de Goede week met 
een sfeervolle Palmzaterdag waarin 
zowel het verhaal van de intocht als 
het passieverhaal werd gelezen. De 
zeer passende muzikale omlijsting van 
Waimbaji en de inspirerende woorden 
van pastor Heleen maakten de viering 
compleet.

Omdat enkele jaren geleden is besloten 
om het Paas-trïduum (Witte donder-
dag, Goede Vrijdag en Paaswake) alleen 
maar in de Petrus- en Adrianuskerk te 
vieren, hadden wij in de Goede week 
alleen op vrijdagmiddag een Kruisweg. 
De opkomst had groter kunnen zijn, 
maar de dienst had daardoor een in-
tiem en warm karakter (in een ijskoude 
kerk).

Een absoluut hoogtepunt was de bij-
eenkomst van Rock-Solid. De jongeren 
en hun begeleiders zijn de hele nacht 
doorgegaan in hun speurtocht naar het 
mysterie van de Goede week. Alle lof 
voor de begeleidersgroep die hierin de 
jeugd motiveert en betrokken houdt bij 
onze parochie.

We gaan nu op naar de Hemelvaart 
van de Heer (de viering is om 9.15 uur) 
en Pinksteren en hopen dat wij daarin 
“beGeesterd” zullen worden.

Intussen buigen wij ons als pastoraats-
groep(en) en beheercommissie(s) en 
het pastoraal team over de toekomst 
van onze parochiefederatie. Het is hier 
al vaker geschreven en pastor Hoog-
enbosch benoemde het Paasmorgen 
ook in haar slotwoordje van de viering, 
ondanks de 171 vrijwilligers die in onze 
parochiekern actief zijn, wordt het 
steeds moeilijker om de vieringen 
bemenst te krijgen. Ik noemde in mijn 
vorige stukje de kosters en lectoren. 
Maar ook de koren en met name 
Cantabo, krijgen het steeds moeilij-
ker. De gemiddelde leeftijd klimt en 
het aantal keren dat Cantabo door de 
weeks gevraagd wordt om de dienst 
te ondersteunen tijdens een uitvaart 
stijgt. Ook hier alle lof en waardering 
voor deze inzet voor onze parochianen 
tijdens hun laatste reis. Hier laat een 
parochiegemeenschap zich zien als 
een warme deken voor degenen die 
achterblijven.

Als het goed is valt deze Samenstro-
men nog net op tijd op uw deurmat om 
u te attenderen op de Dodenherden-
king op vrijdag 4 mei bij het graf van 
Simon van Capel op ons parochiekerk-
hof. Wij verzamelen om kwart voor acht 
voor de bijeenkomst waar gesproken 
zal worden door een vertegenwoor-
diger van het Pastoraal team en een 
vertegenwoordiger (wethouder) van de 
gemeente Nieuwkoop.

De pastoraatsgroep

Goede vrijdagnacht met 
50 tieners
We kunnen terugkijken op een hele 
mooie Goede Vrijdag avond- en nacht. 
50 tieners, 8 groepsleiders, 6 spel-
leiders, 1 coördinator, 2 cateraars, 15 
spannende spelletjes, 1 preek van de 
week en.... 1 verlicht kruis.

Om 19.00 uur starten we met een 
viering in de Petrus en Paulus kerk van 
Aarlanderveen. Daarna startten we het 
programma en gingen de tieners langs 
allerlei spellen op zoek naar de moor-
denaar van Jezus.
Om 24.00 uur hebben we in een stoet 
van circa 70 mensen (tieners, begelei-
ders en wandelaars het verlichte kruis 
van Aarlanderveen naar Nieuwkoop 
gedragen. De wandeling blijft indruk-
wekkend; midden in de nacht van 24.00 
tot 01.00 uur en toch een grote groep 
mensen langs de route. Daar krijg je 
het toch warm van.... ondanks de kou 
en regen. Volgend jaar weer!

Bij de Hervormde kerk van Nieuwkoop 
aangekomen ging het spel weer verder 
en de nachtelijke zoektocht werd afge-
sloten met een dienst in de Hervormde 
kerk. Er was niemand die in slaap is 
gevallen. Wat een geweldige presta-
tie! Zo mooi die verbroedering te zien 
tussen de tieners uit onze parochie, de 

Clara parochie  

Goede vrijdagnacht

Noorden



16            www.rkgroenehart.nl

Hervormde gemeente in Nieuwkoop en 
Ter Aar.

Veel dank aan alle vrijwilligers die heb-
ben geholpen bij de voorbereiding, 
opbouw en opruimen.
Kijk voor meer foto’s op de Rock Solid 
Noorden pagina.

Oproep “Kruisbeelden”
voor tentoonstelling in de 
St. Martinuskerk te Noorden
Gedurende de zomeropenstelling van 
onze St. Martinuskerk proberen we om 
het jaar een tentoonstelling in de kerk 
te organiseren. In 2016 was de ten-
toonstelling geweid aan Franciscus van 
Sales, de stichter van de Orde van Sale-
sianen waar Pater Koster lid van was. 
Met vele attributen van uit het klooster-
huis, afbeeldingen en een nagebouwde 
kapel gaf dit een mooi beeld van het 
erfgoed van Frans van Sales.

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

Er zijn al enkele parochianen die 
toezegging hebben gedaan om hun 
persoonlijk bezit, het kruisbeeld, voor 
bezichtiging beschikbaar te stellen. 
Maar er kunnen er nog veel meer bij. 
Jan v. Capel staat te popelen om er 
weer wat bijzonders van te maken. 

Heeft u een kruisbeeld, eventueel 
met verhaal en bent u bereid om het 

Geloof in God de Heer

Geloof in Zijn goedheid

Geloof in Zijn wijsheid

Geloof in Hem, elke keer.

Hoop op God de Heer

Hoop dat leven doet

Hoop en houdt moed

Hoop steeds maar weer.

Liefde troost en geneest

Liefde geeft geborgenheid

Liefde geeft genegenheid

Liefde vergeet wat is geweest.

ruim 2 maanden te missen, laat het 
ons dan weten vóór 10 mei, aan 
Wil Knaap tel. 409283 of per e-mail 
wilknaap@hetnet.nl of bij het parochie-
secretariaat S.v. Capelweg Noorden.

Lief en leed

Gedoopt
15 april  Pien van Smoorenburg, 
  dochter van Margriet van de Meer en Arjan van Smoorenburg

Overleden
3 april Door Pieterse  85 jaar

Dragen verlicht kruis

Noorden
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Vieringen op vrijdagmorgen
25 mei om 9.00 uur Woord en 
Communieviering

Soberheidsmaaltijd 
Op vrijdag 16 maart verzamelden zo’n 
40 mensen zich in de Orangerie om 
te genieten van de sobere maaltijd 
van de vormelingen. Namens de MOV 
werkgroep deed Gerard het openings-
woord en heette alle aanwezigen wel-
kom. Hij stond stil bij het goede doel 
waarvoor de maaltijd gehouden werd: 
het Vastenactie project in Zambia. Ver-
volgens ging diaken van Aarle voor in 
het gebed en kon er gegeten worden. 
Jong en oud genoten van twee soorten 
soep en heerlijk belegde boterham-
men. Als nagerecht werden diverse 
soorten fruit op tafel gebracht. 

De vormelingen hadden het weer 
goed voor elkaar, de gasten werden 
keurig ontvangen, jassen aangenomen 
en naar de tafel begeleid. Als volleerde 
gastvrouwen en – mannen! En ze 
hebben het niet voor niets gedaan, de 
sobere maaltijd heeft € 241,-- opgele-
verd voor het project van de zusters in 
Zambia. Een mooi resultaat.
Namens alle aanwezigen en de MOV 
bedanken we de vormelingen, de be-

hulpzame moeders en natuurlijk Rosa 
en Marian. Graag tot volgend jaar!

Passion 2018
Tradities worden geboren. Die van de 
Passion in de Claraparochie ontstond 
vier jaar geleden in Nieuwveen, waar 
het voor de eerste keer werd georga-
niseerd. Onze parochiekern was de 
vierde in de rij. Op 25 maart was het 
zover. Een jaar lang voorbereidingen 
treffen, vergaderen, liedjes repeteren, 
foto’s maken en verwerken tot een 
mooie presentaties, toen we eraan 
begonnen leken we zeeën van tijd te 
hebben, maar wat gaat zo’n jaar snel 
voorbij. In de week, voorafgaand aan 
de uiteindelijke uitvoeringen, voelde 
je de spanning toenemen. Op dinsdag 
kreeg het koor voor het eerst de pre-
sentatie te zien en werd het verhaal 
erbij voorgelezen. Toen ontstond pas 
echt het idee: we gaan iets heel moois 
neerzetten. We zijn er klaar voor. 

Toen kwam vrijdag 23 maart en land-
den we met een ongelofelijk harde 
klap weer met beide voeten op de 
grond. Theo, de man van Gretine 
Luijben overleed plotseling als ge-
volg van een hartstilstand tijdens het 
mountainbiken. Wat doe je dan? In 

overleg met Gretine werd besloten om 
het door te laten gaan. Maar wat was 
het moeilijk. Tijdens het opbouwen op 
zaterdagmorgen was de sfeer bedrukt 
en tijdens de generale repetitie vloeide 
menig traantje. Het passieverhaal 
kreeg er een bijna tastbare dimensie 
bij. Alle teksten, alle afbeeldingen en 
liedjes kwamen met dubbele kracht 
binnen. Op zo’n moment is het goed 
om deel uit te maken van zo’n hechte 
club mensen, die al zo lang met elkaar 
optrekt en elkaars lief en leed deelt. 
De saamhorigheid was voelbaar. 

Toen de zondag: Om kwart over één 
begon de kerk al vol te lopen om 
om twee uur stampvol te zitten. Wat 
volgde was een indrukwekkende 
uitvoering van de Passion. Beelden, 
verhaal en liedjes vormden een prach-
tig geheel, waar de toeschouwers 
ademloos naar keken en luisterden. 
“Ontroerend mooi!” was een reactie 
die we na afloop van verschillende 
kanten kregen. En zo hebben we het 
zelf ook ervaren. Geen applaus na af-
loop, een verzoek dat we vooraf deden 
aan de bezoekers, maar een simpele 
laatste bloemengroet bij het kruis, dat 
binnengedragen was door kosters en 
vrijwilligers.  Zo hadden we het ons 
van tevoren voorgesteld: een ingeto-
gen weergave van het verhaal, waarbij Passion in de Claraparochie

Clara parochie  

Zevenhoven
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Lief en leed

Overleden
20 maart  Tiny Thomas – van der Meer   88 jaar

beelden en liedjes het verhaal aanvul-
den en versterkten. Het moment dat 
het kruis werd binnengedragen en de 
nagels in het hout werden geslagen, 
bezorgde menigeen een dikke laag 
kippenvel. 

’s Avonds nog een tweede uitvoering. 
Ook deze keer zat de kerk vol en werd 
weer genoten door de aanwezigen. 
De voldoening na afloop was groot, 
ondanks alle emoties leverde het koor 
een mooie prestatie. De gebeurtenissen 
van de afgelopen week en de manier 
hoe daarmee omgegaan werd, lieten 
zien dat je in voor- en tegenspoed veel 
kunt bereiken als je elkaar vasthoudt in 
liefde. Eén van de liedjes in de Passion 
zegt het ook: Alleen liefde is sterker. Zo 
hebben we het met elkaar beleefd.   

Opbrengst vastenactie
Dit jaar hebben we mogen sparen voor 
Zambia, het project in Mbala in het 
uiterste noorden. Het wordt uitgevoerd 
door de Zusters van de Heilig Harten 
van Jezus en Maria. De congregatie 
heeft de zusters opgedragen ‘te gaan 
waar niemand gaat en te doen wat nie-
mand doet’. Vanuit die opdracht gingen 
de zusters de sloppenwijken in om te 
zorgen voor de door hiv getroffen fami-
lies. Hiervoor is opgebracht;  melkbus 
€ 259,55, collecte € 290,00, soberheid-
maaltijd  € 241,00, planten verkoop € 
315,10,  samen € 1.106,55. Hartelijk 
dank namens getroffen families en de 
Zusters!

MOV Jan Koot en Gerard van den Ham

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 a.d. 
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 Jezus 
komen wij gedurende negen dagen bij 
elkaar voor een woord- en gebedsvie-
ring, waarin leden van de liturgische 
werkgroepen voorgaan. Om net als de 
leerlingen van Jezus met elkaar bid-
dend, 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,  waarin de vrijwilligers 
uitgenodigd worden uitdrukking te 
geven aan hoe zij geïnspireerd zijn en 
blijven door de H. Geest en wat Hij voor 
hen betekend.

De eerste (gezamenlijke) viering van 
deze Pinksternoveen vindt plaats op 
vrijdag 11 mei om 19.30 uur in de H.H. 
Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. 
Vervolgens lopen de vieringen langs 2 
routes door het Groene Hart, met als 
feestelijke afsluiting een gezamenlijke 
slotviering op zaterdag 19 mei om 19.00 
uur in de Bonifaciuskerk te Alphen aan 
den Rijn, waarin Pastor L.P. Peeters zal 
voorgaan.

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 de vieringen vindt u op 
de website www.sintjandd.nl, noteer ze 
alvast in uw agenda en graag tot ziens!

Rozenkransgebed
In de meimaand gaan we weer het 
rozenkransgebed bidden. Bij mooi weer 
doen we dat bij de Lourdesgrot. U bent 
op de dinsdagavonden om 19.00 uur 
van harte welkom hiervoor. Behalve op 
dinsdag 15 mei dan is er om 19.30 uur 
de Pinksternoveen in onze kerk.

Activiteit Orangerie
We gaan 22 mei weer op reis naar..... 
Kasteel Haarzuilens, bij Vleuten.
In het kasteel doen we een rondleiding 
waarbij we ook, de in ere herstelde, 
verdieping van het bedienend personeel 
kunnen bezoeken. Dit was eerder niet 
mogelijk! In het restaurant op het terrein 
van het kasteel kunnen we een lunch 
gebruiken.

En een wandeling door de tuinen en 
omgeving van het kasteel is ook de 
moeite waard. De entree is € 16,00 maar 
met de museumkaart gratis.
Wel een toeslag van € 3,50 om de ver-
dieping van het personeel te bezoeken.
We vertrekken rond 10.00 uur vanaf het 
kerkplein en zijn om 17.00 uur  
weer thuis.

Kosten: ieder betaalt eigen entree en 
lunch. Kleine bijdrage in de benzine  
kosten van de bestuurder.
Opgeven bij Joke van Tol, 
per e-mail jokevtol@gmail.com  
of  tel. (0172) 53 97 48.

Graag tot 22 mei, groet Gerda, 
Joke, Gerda

Zevenhoven
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Paastijd
Het prachtige Paasfeest is alweer een 
maand geleden, toch zijn we nog in de 
Paastijd. In de kerk heeft de paaskaars 
nog een prominente plaats bij het 
altaar en brandt tijdens iedere viering 
als teken van de verrezen Heer en onze 
Paasvreugde. Pas na Pinksteren wordt 
de paaskaars gedoofd en krijgt dan 
weer een meer bescheiden plaats. Hij 
wordt dan alleen nog aangestoken bij 
doopvieringen en uitvaarten als teken 
dat de dood van iedere christen zijn 
eigen Pasen is.

Ons geloof is eerst en vooral een Paas-
geloof. De verrijzenis van Christus, is de 
kern van ons christelijk geloof. De gave 
van zijn leven, zijn lijden, sterven en 
verrijzen worden herdacht iedere keer 
als we eucharistie vieren. En met Pasen 
staan deze gebeurtenissen helemaal 
centraal in het gedenken.

De drie plechtigheden op Witte Don-
derdag, Goede Vrijdag en Paaszater-
dag, de gedachtenis van het Laatste 
Avondmaal, het lijden van Jezus en zijn 
opstanding, horen bij elkaar. In onze 
parochiefederatie worden deze dan 
ook als eenheid gevierd, waar dezelfde 
priester in alle drie vieringen voorging. 
De één in de Petruskerk, de ander in de 
Adrianuskerk.
In de Paaswake werden ook voor de 
overige kerken de paaskaarsen en het 

nieuwe doopwater gewijd en door 
vertegenwoordigers in ontvangst 
genomen.

De volgende morgen werden de nieu-
we paaskaars en het doopwater plech-
tig binnengedragen. Daarbij werden 
ook de nieuwe H. Oliën aangeboden. 
Drie stuks, één voor volwassenen die 
zich voorbereiden op het Doopsel, één 
voor het Doopsel zelf en één voor de 
zieken. Deze H. Oliën worden ieder jaar 
op woensdagavond voor Pasen gewijd 
door de bisschop. Dat gebeurt in een 
feestelijke eucharistieviering in de ka-
thedraal in Rotterdam. Parochianen uit 
het hele bisdom komen samen om dat 
mee te vieren. Volgend jaar op 17 april, 
schrijf het maar vast op de kalender.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Palmpasen 
Na de e-mail via de school en de brief-
jes met de uitnodiging om Palmpaas-
stokken te versieren was er heel veel 
animo. Rob Koeleman had de kruizen 
getimmerd. De versieringen en de 

lekkere traktaties lagen klaar in de leer-
lingkamer. Wat een prachtige opkomst 
van ouders, grootouders en kinderen 
op de woensdagmiddag. Dat beteken-
de één ding: iedereen had er zin in en 
de traditie mag op deze manier blijven 
bestaan. Met ondersteuning van pastor 
Marjo en de ouders, knutselden de 
kinderen erop los. De kruizen werden 
neergezet langs de muur van de kerk. 
En wat waren het er veel dit jaar! De 
viering van Palmpasen was druk bezet 
met alle leeftijden. Diaken Van Aarle 
betrok de kinderen bij het verhaal. Ook 
stelden de nieuwe communicanten zich 
voor.

Na de viering was er voor iedereen 
koffie, thee en limonade. Petje af voor 
de koffieploeg, die alles weer prachtig 
geregeld had. Kortom: de traditie 
mag blijven bestaan. Ouders die een 
steentje willen bijdragen, in de voorbe-
reidingen van deze feestelijkheden, 
heel GRAAG. Stuur dan een 
e-mail naar Connie Koeleman: 
tophairhoogmade@icloud.com

Namens de pastoraatgroep, 
Connie KoelemanPalmpasen

Franciscus parochie  

Hoogmade/Woubrugge 
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Lief en leed

Gedoopt (rectificatie)
11 april 2018 Fien Marina van Wieringen
  dochter van Jack en Lynn van Wieringen-Lardée

Overleden
27 maart Leonardus Jacobus Baak    90 jaar
31 maart Abram Adrianus Gerardus Marinus Wolvers  72 jaar

Welkom seniorenochtend 
De voorjaars-seniorenochtend in Hoog-
made/Woubrugge is op woensdag 23 
mei. Hiervoor nodigen wij alle senioren 
van harte uit. Wij beginnen de ochtend 
om 10.00 uur in de kerk met de Woord- 
en Communieviering, waarin pastor 
Marjo Hoogenbosch zal voorgaan. Het 
Nederlandstalig Koor verzorgt de muzi-
kale begeleiding.

Na de viering in de kerk bent u welkom 
in gebouw de Stal, Kerkstraat 51, voor 
een gezellig samenzijn met koffie of 
thee en een drankje. U kunt dan ook 
weer mooie wenskaarten uitzoeken, 
gemaakt door dames van de groep 
klein onderhoud. De opbrengst is voor 
diverse voorzieningen in onze kerk.
De mensen van de bezoekgroep van 
onze parochiekern willen u graag  
helpen om naar de kerk te komen.  
U wordt thuis door ons afgehaald als 
u ons belt voor vervoer.

Wilt u in Woubrugge bellen naar 
Nico Koot tel. (0172) 51 81 78; in 
Hoogmade naar Theo Nieuwenhuizen 
tel. (071)  50188 21.
Wanneer u niet in de gelegenheid 
bent om naar de kerk te komen, 
kunt u meeluisteren via internet 
(www.kerkomroep.nl) of de kerkradio.
Wij hopen u te ontmoeten op 23 mei.

Namens de bezoekgroep,
Theo Nieuwenhuizen

Begraven op de R.K. 
begraafplaats (vervolg)
Veel Hoogmadese parochianen zijn lid 
van de R.K. Begrafenisvereniging St. 
Barbara. Vroeger werd je automatisch 

lid. De laatste jaren worden de jongere 
parochianen niet meer automatisch lid. 
Is dit onwetendheid? Of zijn er andere 
redenen? Daarom in deze Samenstro-
men informatie over St. Barbara.

De R.K. Begrafenisvereniging St. Bar-
bara is sinds 1956 actief. Leden betalen 
jaarlijks een bijdrage aan de vereniging. 
De bijdrage is € 6,80 per persoon per 
jaar en kinderen tot 21 jaar zijn gratis 
meeverzekerd. Bij de begrafenis van de 
leden neemt de vereniging de kosten 
van de dragers voor haar rekening en 
daarnaast wordt een bijdrage van  
€ 515,- uitgekeerd als tegemoetko-
ming van de totale kosten voor de 
begrafenis. U kunt lid worden van deze 
vereniging door contact op te nemen 
met Frits Röhling (Theo Bosmanlaan 
17, Hoogmade).

De BCP

Vastenaktie 
We hebben u in de Vastentijd iedere 
week verteld over het leven in Zambia 
en hoe we de mensen daar kunnen 
helpen. Ook vertelden we van de ac-
ties, vastenmaaltijd en koffiestop.  
De kinderen op school hebben heel 
goed hun best gedaan. Zoals u al 
eerder hebt kunnen lezen in de vorige 
Samenstromen heeft de vastenmaaltijd 
€ 1160,50 opgebracht. De koffiestop 
€ 666,25, de kinderen van basisschool 
Ter Does € 511,11 en uw gaven in de 
collectedoos € 205,-. Bij elkaar  
€ 2612,62 wat een geweldig mooi 
bedrag is. Wij willen u heel hartelijk 
bedanken voor uw bijdrage.

Twan Goes en Jeanne Borst MOV

Beelden kerststal opgeknapt
Een echtpaar uit de Clara parochie dat 
anoniem wenst te blijven heeft de beel-
den van onze kerststal opgeknapt. Het 
resultaat van hun inspanningen wordt 
rond het aanstaande kerstfeest ten-
toongesteld. Degenen die het al hebben 
kunnen zien, zijn allemaal erg enthousi-
ast. Vooralsnog gaat onze dank uit naar 
de kunstenaars en de dames van klein 
onderhoud die de materiaalkosten en 
dergelijke voor hun rekening namen.

De BCP 

Alledag-geloof

Een lachend kind
een boom
een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach
hier en daar
de kleine dingen van de dag

ik raap ze op
en leg ze neer
behoedzaam
één voor één
in de schatkist
van mijn dag

en ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat
en zeg:
heb dank 
o Heer
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag

Oeke Kruythof
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Openstelling St. Jan de Doper 
kerk Leimuiden / Oproep
Vanaf eind juli tot begin september 
2017 was onze kerk op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag opengesteld 
voor voorbijgangers en andere geïnte-
resseerden.
Dit is met de hulp en inzet van vrijwil-
ligers gedaan als proefproject om te 
bezien hoe de ervaringen zouden zijn.
De reacties van de bezoekers en de 
eigen ervaringen zijn zeer positief, de 
proef is zeer geslaagd.
We hebben de indruk dat met name het 
bord op de brug naar de kerk. waarop 
de openstelling stond aangegeven, erg 
goed heeft gewerkt.

Het is de bedoeling om in de komende 
zomer de openstelling van onze kerk te 
herhalen, maar dan wel daarmee eerder 
in de zomer te beginnen, zodat meer 
mensen de gelegenheid krijgen de kerk 
te bezoeken en te bezichtigen. 
We denken aan de periode vanaf half 
juni tot half september.
Dit is echter alleen uitvoerbaar indien 
er voldoende mensen zijn die ons willen 
helpen en zich als vrijwilliger opgeven 
om daaraan mee te werken.
Bij deze doen wij dan ook op eenieder 
een beroep om zich daarvoor aan te 
melden bij het secretariaat van onze 
parochiekern.

Namens de werkgroep Openstelling kerk, 
Kees Kea

Mooie opbrengst voor het 
project in Zambia van de 
Vastenactie
De totale opbrengst is € 1265,55 gewor-
den. Hoe dat tot stand is gekomen kunt 
U lezen op onze website. 
                                    
Uit de pastoraatsgroep 
Rozenhoedje
Voor u ligt alweer de mei-uitgave van 
ons kerkblad Samenstromen. De maand 
mei is, waarschijnlijk bij u allen wel 
bekend, speciaal toegewijd aan de H. 
Maria, de moeder van Jezus Christus.

Traditiegetrouw wordt in deze maand 
het Mariagebed bij uitstek: het Rozen-
hoedje gebeden.

Als proef willen wij in onze kern starten 
met het bidden van het Rozenhoedje 
als losstaande gebedsbijeenkomst op 
de vrijdagavonden 4, 11, 18 en 25 mei 
2018, aanvang 19.00 uur.

Deze gebedsreeks wordt afgesloten met 
een federatief Marialof met uitstelling 
van het H. Sacrament. in Aarlanderveen

Pinksternoveen 
De trouwe novenenbezoeker zal onge-
twijfeld in de route, zoals afgedrukt in 
de april uitgave van dit blad de naam 
van onze parochiekern tevergeefs 
gezocht hebben. Om het oecumenisch 
karakter, wat deze noveen toch duidelijk 
heeft, nog nadrukkelijker weer te geven, 
is besloten om de deelname van onze 

twee dorpen te laten rouleren tussen de 
verschillende kerkgemeenschappen.
Zo is voor dit jaar, 2018, gekozen voor 
de dorpskerk aan de Dorpsstraat in 
Leimuiden.
Vrijdagavond 18 mei 2018 om 19.30 uur. 

Hulpvraag  
Een boodschapje hier een boodschapje 
daar .... u wilt eens nieuwe kleiding/ 
schoenen kopen, u kent dat wel.
Helaas is dit niet altijd even makkelijk 

als je wat ouder of beperkt bent en 
afhankelijk bent van het openbaar ver-
voer of de regio taxi. Wat zou het dan 
fijn zijn als iemand dan met u meegaat 
en wil rijden.  Daarom zijn wij naarstig 
op zoek naar mensen in onze eigen 
parochiekern St. Jan de Doper die tegen 
vergoeding van de brandstof wel eens 
willen rijden. Bent u iemand  die graag 
eens gereden wilt worden of zelf wilt 
rijden meld u dan aan bij de pastoraats-
groepleden. 

Neva Nindya 0172-507030 of 
neva@casema.nl  
Sonja Knelange 0172-509221 of 
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl 

Dan maken wij een lijst en koppelen wij 
u aan elkaar.

Fransicus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Kliederkerk
Zondag 18 maart was er een bijzon-
dere Kliederkerk in de St Jan omdat 
het kinder- en tienerkoor Akkoord ook 
aanwezig was. Een uitgebreider verslag 
met leuke foto’s kunt u vinden op onze 
website.

Gezamenlijke Solidariteits-
maaltijd - Plantjesaktie voor 
de vastenactie 2018 in Zambia  
“Even minderen voor een ander”  
Donderdag 1 maart werd voor de vijfde 
keer door de pastoraatsgroep en de 
Protestantse Gemeente Leimuiden een 
gezamenlijke solidariteitsmaaltijd geor-
ganiseerd in de “Ontmoeting”.

Bij deze gezamenlijke maaltijd waren 
46 mensen aanwezig. Helaas was de 
belangstelling  minder dan voorgaande 
jaren. Het is een misverstand dat deze 
Solidariteitsmaaltijd alleen voor seni-
oren is. Iedereen van jong tot oud is 
welkom bij deze solidariteitsmaaltijd. 
Hopelijk komt u ook volgend jaar!
De opbrengst van de gezamenlijke  
Solidariteitsmaaltijd is € 325,- de  
Plantjesaktie heeft € 125,- opgebracht. 
Geweldig! Dat u met zo velen de Vasten-
actie voor Zambia op deze manier een 
warm hart heeft toegedragen.

Namens de pastoraatsgroep, 
Sonja Knelange

Nieuws van Akkoord 
Op 18 mei doet het koor mee met Nacht 
zonder Dak. Samen met de jongeren 
van de PKN uit Leimuiden en Rijnsa-
terwoude gaan wij ervaren hoe het is 
om geen dak boven je hoofd te hebben 
en in een kartonnen doos te moeten 
slapen. Uiteraard maken wij er ook 
een gezellig avond van met elkaar met 
muziek “Heilige Herrie” en met spel en 
er zal ook wat te eten zijn. Slapen in een 
kartonnen doos is al moeilijk, maar met 
een lege maag gaat natuurlijk helemaal 
niet lukken. Dit vindt allemaal plaats in 
en rond de Priester Hendrikzaal. 

Op 19 mei komt een gezelschap uit 
Duitsland, uit de streek “Das Alte Land” 
ofwel uit de streek van Priester Hendrik 
als gast in onze parochie. In de middag 
zullen wij oefenen met zingen met de 
Duitse jongeren en op 1e Pinksterdag 
om 9.15 uur zingen wij een aantal 
liederen samen tijdens de gezinsviering. 
Daarna maken wij er een gezellige dag 
van met hen. 

Lief en leed

Overleden
27 maart Diny Weterings-v.d. Wissel   86 jaar
 
Huwelijksjubilea
10 april       Dhr. M. de Rijk en Mw. J. de Rijk-Hogenboom  60 jaar 
28 mei Dhr. J. Beeks en Mw. M. Houben  25 jaar

Op 27 mei om 11.15 uur vieren 14 
communicanten het feest van de Eerste 
Heilige Communie. Ook een aantal koor-
leden van Akkoord gaan dit feest vieren. 
Wij zijn dus reuze trots. 
Wij vinden het heel leuk als u bij onze 
vieringen aanwezig bent. 

Pastoor G. Th. Alkemade
Voor het samenstellen van een sluitend 
overzicht van de vroegere pastoors 
van Leimuiden is historicus Hans van 
der Wereld op zoek naar een goede 
portretfoto van G. Th. Alkemade, van 
1974 tot 1976 pastoor te Leimuiden. Is 
er misschien iemand die hem daaraan 
kan helpen? Hij zal u er dankbaar voor 
zijn? Graag reacties naar hansvanderwe-
reld@gmail.com. 

Terugblik Kinderpaaswake
Een leuk verslag hiervan kunt u lezen op 
onze website.

Vuurdoop 2018
Op zaterdag 19 mei a.s. is het zo ver; 
de Vuurdoop te Rotterdam voor onze 
vormelingen!
In de kathedraal van Rotterdam wordt 
een actief programma met de kinderen 
doorlopen in het teken van de Heilige 
Geest en het Pinkstervuur (letterlijk en 
figuurlijk). Bij de Vuurdoop ontmoeten 
ze vele andere kinderen (+/- 300) die net 
als zij voor onze kerk hebben gekozen; 
dit geeft direct een ‘verbinding’ en ver-
trouwen. 

Wij hopen dat het ook dit jaar een gezel-
lige, mooie dag gaat worden.

Namens de Vormselwerkgroep,
Anja de Rijk

Peppelhofviering
Op vrijdag 18 mei om 9.30 uur is er een 
Eucharistieviering in de Peppelhof. De 
voorganger is pastor B. Bosma

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
tel. (06) 235 777 58. TIP: Noteer dit num-
mer in uw telefoonklapper



Dinsdagmorgen
8 mei om 9.15 uur rozenkransgebed 
en om 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering is er koffie op de pastorie.
22 mei vervalt de viering.
Er is een communieronde op dinsdag 
1 en 15 mei.

Secretariaat
Vanwege tweede pinksterdag is het 
secretariaat op dinsdagmorgen 22 mei 
geopend in plaats van maandag.

Verandering in aantal 
weekendvieringen
Onze parochiekern Oud Ade/Rijpwe-
tering is één kern met één pastoraats-
groep en één beheercommissie. Deze 
ene kern heeft nog steeds 2 vieringen 
in het weekend; één op zaterdagavond 
en één op zondag. Al een tijd merken 
wij op dat het aantal mensen die regel-
matig hun geloof beleven en vieren in 
de kerk afneemt. Daardoor zitten wij 
soms met weinig mensen in de kerk. 

De pastoraatsgroep en het pastoraal 
team hebben daarom besloten om in 
de parochiekern Oud Ade/Rijpwetering 
één weekendviering te laten plaatsvin-
den. De ene week op zaterdagavond 
(Oud Ade) en de andere week op 
zondagmorgen (Rijpwetering). Vanaf 
het eerste weekend in 2019 wisselt de 
locatie van de vieringen, zoals we dat  
al jaren gewend zijn, en gaan we op  
zaterdag naar Rijpwetering en op zon-
dag naar Oud Ade.

Deze verandering gaat in per 7 juli. Dat 
betekent: op zaterdag 7 juli om 19.00 
uur de viering in Oud Ade (voor beide 
dorpen) en een week later op zondag 
15 juli om 9.15 uur (!!) de viering in 
Rijpwetering (voor beide dorpen). En 
dan om en om in dit ritme. Dus let op: 
1 viering per weekend!
Ook het dameskoor (OA) en het ge-
mengd koor (RW) gaan fuseren tot 1 
koor. Wellicht daarover later meer.
Nieuwe tijden vragen om dit soort 

veranderingen. U kunt altijd uw vragen 
kwijt bij de pastoraatsgroep. Belt u of 
mailt u naar de pastorie van Rijpwe-
tering (zie achterin Samenstromen) of 
naar diaken André van Aarle. 

Diaken André van Aarle

Informatieavond voor 
parochianen
Sinds een aantal jaren houden wij om 
de paar jaar (de laatste was in 2015) 
een informatieavond  om de parochi-
anen van Rijpwetering en Oud Ade te 
informeren over de huidige situatie, 
maar ook om u in de gelegenheid 
te stellen om al uw vragen te beant-
woorden. 

Onderwerpen die besproken zullen 
worden zijn: nieuw systeem van au-
tomatisering, één viering in het week-
end, 150 jarig bestaan kerk van Oud 
Ade, uitbreiding kerkhof Rijpwetering, 
samengaan van de beide koren van 
Rijpwetering en Oud Ade en onder-
houd van de beide kerken. Ook diaken 
van Aarle zal aanwezig zijn. Mogelijk 
ook iemand van het parochiebestuur.
Deze informatieavond is op donderdag 
24 mei om 20.00 uur in het dorpshuis 
van Oud-Ade.

Beheercommissie parochiekern  
en pastoraatsgroep                                                                                    

Kinderwoorddienst 
Onze wens dat er bij de derde kinder-
woorddienst meer kinderen zouden 
zijn is uitgekomen: er waren maar liefst 
10 kinderen! Het was natuurlijk ook een 
bijzondere zondag: zondag 1 april was 
het Eerste paasdag. 

Onze volgende kinderwoorddienst is 
op zondag 6 mei. We hopen dat er on-
danks de meivakantie toch veel kinde-
ren bij kunnen zijn. Dit is dan voorlopig 
de laatste kinderwoorddienst; zondag 
3 juni is de Eerste Communieviering 
voor de kernen Rijpwetering/ Oud Ade 
– Hoogmade/Woubrugge en zondag  

1 juli is de terugkomviering voor de 
communicanten in Rijpwetering.
Dus: graag tot ziens op 6 mei!

Katrin van Polanen en Pauline Chauvet

Eerste Communie voorberei-
ding Rijpwetering/Oud Ade 
Naast de 6 Ankerzondagen in Roelo-
farendsveen, is de voorbereiding voor 
de Eerste Communie in de kernen 
ook begonnen. Op Palmzondag 25 
maart hebben de communicanten van 
Rijpwetering/Oud Ade zich tijdens de 
viering voorgesteld in de kerk van Rijp-
wetering: Levi Beelen, Mandy Sanders, 
Simon Chauvet, Tom Straathof, Aerin 
Overdijk, Tim Brugman, Isa Hoogen-
boom en Renee Volwater hebben elk 
een mooie gouden fotolijst met een 
foto van zichzelf bij het Maria-altaar 
neergezet en daar gebeden om een 
goede voorbereiding. 

Op Witte Donderdag kwam Diaken 
André van Aarle  in groep 4 van De Kin-
derbrug langs om de communicanten 
en alle andere kinderen in de klas het 
evangelie van het Laatste Avondmaal te 
vertellen en toe te lichten. De kinderen 
konden daarna heerlijk ontbijten in de 
klas. Voor woensdag 18 april staat er 
een speurtocht in de kerk van Oud Ade 
op het programma.

Op zondag 3 juni zullen de 8 kinderen 
uit Rijpwetering en Oud Ade samen 
met 4 kinderen uit Hoogmade hun Eer-
ste Heilige Communie gaan vieren in de 
kerk van Hoogmade.
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Fransicus parochie  

Oud Ade/Rijpwetering
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Lief en leed

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

Wij wensen de kinderen een mooie 
voorbereidingstijd toe!

Namens de Werkgroep Eerste Communie, 
Lucie van der Geest en Pauline Chauvet

Kliederkerk
Op zondag 10 juni zal er weer een Klie-
derkerk zijn voor alle kinderen en ge-
zinnen! De eerste Kliederkerk was een 
succes. Mooi om te zien hoeveel gezin-
nen hier op af kwamen. Zo kunnen wij 
als kerk het geloof vieren. Ditmaal is 
de Kliederkerk weer in het Dorpshuis 
van Oud Ade van 12 uur tot 14 uur!! Er 
is spel, bezig zijn, Bijbelverhaal en een 
kort moment van vieren. Na afloop is 
er voor iedereen ook eten en drinken 
(een kleine eenvoudige maaltijd).
Schrijft u de datum, tijd en plaats alvast 
in de agenda. In de volgende Samen-
stromen komt meer inhoudelijke info. 

Diaken André van Aarle

Vraag & Aanbod  
Internationaal
Zaterdag 12 mei houden wij weer een 
inzamelingsactie. U kunt dan van 11.00 
tot 12.00 uur naaimachines, gereed-
schap, schrijfmachines computers, 
fietsen, breimachines, rolstoelen enz. 
die u niet meer gebruikt bij de H. Bavo 
kerk in Oud Ade brengen. Op de pagina 
Algemeen vindt u er meer over.

Cobi van der Meer en Gerrie Meerstadt, 
MOV groep

Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 28 februari hadden we een 
solidariteitsmaaltijd in Rijpwetering. 
Pastoor Glas begon de maaltijd met 
een gebed en werd er gebeden voor de 
allerarmsten in Zambia en de kinderen 
die door het overlijden van hun ouders 
aan AIDS wees zijn geworden. De maal-
tijd stond in het teken van Zambia en 
is bereid volgens recepten uit Zambia. 

Foto’s Eerste Communicanten bij Maria-altaar

Er waren 18 parochianen aanwezig en 
er was een gezellige en gemoedelijke 
sfeer. Na een toetje van vers fruit en 
een kop koffie en thee werd de maaltijd 
afgesloten door pastoor Glas. De op-
brengst is € 290,- een mooi bedrag wat 
geheel ten goede komt aan de wezen 
in Zambia.

Gerrie Meerstadt en Cobi van der Meer

Pinksternoveen 
Zaterdag 12 mei om 19.00 is er een 
pinksternoveenviering in Oud Ade. 
Symbolisch komt het Pinkstervuur van-
uit de Parochie H.H. Petrus en Paulus in 
Aarlanderveen naar Oud Ade. Vervol-
gens gaat het de volgende dag naar 
Ipse De Bruggen, locatie Hooge Burch 
in Zwammerdam. De volledige route 
staat vermeld in de Samenstromen van 
april. U bent meer dan welkom.

Nico Hoogenboom en Tineke van Hoorn

Opbrengst Vastenactie
Vrijdag 9 maart hebben Claudia Straat-
hof en Gerrie Meerstadt alle klassen 
van school de Kinderbrug bezocht en 
verteld over het vastenactieproject te 
Zambia. Het maakte op de kinderen 
een diepe indruk, temeer daar het 
project ging over kinderen die hun 
ouders verloren hebben door HIV. In 
alle klassen is er een spaarpot achter-
gelaten. De kinderen hebben klusjes 
gedaan voor hun ouders en familie. De 
totale opbrengst is € 114,85. Een mooi 
resultaat welke ook werd gerealiseerd 
dankzij de medewerking van het team 
van de Kinderbrug.

De opbrengst van de deurcollecte en 
de bus achter in de kerk bedraagt € 
599,40. Samen met de opbrengst van 
de solidariteitsmaaltijd van € 290,- is 
het totale resultaat € 1004,25. Heel veel 
dank hiervoor!

De pastoraatsgroep

Oud Ade-Rijpwetering
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Op naar Pinksteren! 
Nog vervuld van de Paasvreugde, kijken 
we terug op mooie en intense vieringen 
in de laatste dagen voor Pasen (Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag) en in het 
Paasweekend zelf. Deze Paasvreugde 
om de verrezen Heer mogen we vast-

houden tot en met Pinksteren; zondag 
20 mei! Met Pinksteren zendt God ons 
Zijn Heilige Geest; stuurt ons daarmee 
op weg om in Zijn Geest te leven, ons 
geloof in Hem te verkondingen en aan 
elkaar door te geven.

Hemelvaart
Pinksteren, het ontvangen van de 
Heilige Geest, kunnen we pas intens 
ervaren, nadat we eerst Zijn Hemel-
vaart met elkaar vieren en herdenken. 
U bent van harte uitgenodigd om die 
dag, donderdag 10 mei, in alle vroegte 
te beginnen met een georganiseerde 
wandeling; het dauwtrappen. Aanslui-
tend is om 9.15 uur de viering in de 
Petruskerk. De wandeling begint om 
07.00 uur en vanaf 6.45 uur wordt er 
verzameld bij de Petruskerk.

1e Heilige communie
Zondag 27 mei ontvangen kinderen in 
onze parochiekern voor het eerst hun 
Heilige communie. We wensen hen een 
mooie dag en hopen dat zij zich thuis 
(blijven) voelen in onze kerk. De viering 
is om 11.15 uur.

Meimaand – Mariamaand
Elke viering op dinsdag- en donderdag-
ochtend begint deze maand met het 
bidden van de rozenkrans. Zo willen 
we Maria extra aandacht geven als 
Moeder Gods. Bidt en viert u ook mee? 
Door met elkaar te vieren, houden we 
ons geloof levend en kunnen we met 
elkaar onze Paasvreugde vasthouden 
tot Pinksteren aan toe! Op vrijdagmor-
gen om 09.30 uur wordt gebeden bij de 
Mariakapel naast de Hof van Alkemade.

Namens de pastoraatsgroep, 
Astrid de Haas

Kevelaer
Dit jaar gaan we weer op bedevaart 
naar Kevelaer op 27, 28 en 29 augus-
tus. De formulieren kunt u vanaf  half 
mei ophalen bij het secretariaat.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Agnes van Berkel 
06-53582945.

Vastenactiemaaltijd - 
Pindasoep
Tijdens die maaltijd werd er o.a. een 
heerlijke pindasoep geserveerd. De 
deelnemers waren heel benieuwd naar 
het recept. Nu zijn we geen kookblad 
maar omdat we dit keer toch ruimte 
hebben, volgt hier het recept.

Afrikaanse pindasoep
Ingrediënten voor 10 personen
500 gram kipfilet in hele kleine stukjes
1 grote zak soepgroente
2 kg tomaten of 4 blikken tomaten 
geblendeerd of gemalen tot saus
2 eetlepels olijfolie
2 gehakte middelgrote uien
2 grote rode paprika’s in stukjes
4 teentjes fijn gesneden knoflook
4 groentebouillon blokken
1/5 liter water
¼ theelepel zwarte peper

Is het te doen:
Jij in mij en ik in Jou?
Is het te leven, elke dag weer:
zo verbonden met elkaar,
zo samen en toch zo anders?

Er was er één die daar voor ging.
Hij leefde het voor, elke dag 
opnieuw:
liet blinden zien, een lamme 
lopen,
doven gaf Hij weer gehoor
en zelfs de dood kreeg Hem niet 
klein.
Zijn stem wordt nog gehoord,
zijn naam ging niet verloren:
Jezus van Nazaret, 
jouw eigen kind en onze broer.
Hij is het licht in onze nacht, 
het brood op onze tafel.

En waar wij breken met elkaar,
het brood van hand tot hand 
doen gaan,
daar is Hij midden onder ons.
Daar waart zijn Geest, 
daar klinkt jouw Naam.
Daar wordt het waar: 
mens zijn voor elkaar: 
jouw beeld, naar jouw gelijkenis.

Het is te doen:
Jij in mij, God, en ik in Jou.
Het is te leven, elke dag weer:
zo verbonden met elkaar,
zo samen en toch zo anders.

Amen

Fransicus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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Lief en leed

Overleden
15 maart  Nicolaas Everardus Josef de Koning  72 jaar
18 maart  Antonius Theodorus l’Ami  78 jaar
21 maart  Engelina Petronella Disseldorp-Verburg  86 jaar
23 maart  Maria Jacoba Plugge-Jonkman  92 jaar 
5 april  Johannes Cleophas van Hameren  81 jaar
5 april  Catharina Eufemia Klein-Stroet  105 jaar

¼ theelepel chilipoeder
170 gram pindakaas met stukjes 
pinda’s
85 gram ongekookte zilvervliesrijst

Bereidingswijze
Verhit de olie op een middelhoog vuur 
in een grote stoofpan.
Bak hierin de kipfilet.
Voeg de uien en paprika toe en bak ze 
mee tot ze licht gebruind en zacht zijn.
Voeg al roerend het water de bouillon
blokken,tomatensaus,zwarte peper en 
chilipoeder toe
Voeg de soepgroente toe.
Zet het vuur laag en laat het geheel nog 
30 minuten zonder deksel sudderen.
Voeg al roerend de rijst toe en laat 
het 15 minuten sudderen of  tot dat de 
rijst gaar is.
Voeg als laatste de pindakaas toe en 
roer het goed door.

Garneer de soep na opdienen  met 
lente ui of bieslook en een eetlepel 
volle yoghurt.

Opbrengst Vastenactie 
scholen
Ook de scholen hebben weer goed 
hun best gedaan. De Klimboom heeft 
€ 595,45 opgehaald, De Roelevaer  
€322,10 en de Kiem €158,10.
Alle leerlingen, leerkrachten en ouders, 
allemaal heel hartelijk dank, voor jullie 
inzet, en de steun voor het goede doel.

Namens Jolanda en Thea van Vastenactie

Doordeweeksevieringen
Petruskerk iedere dinsdag en donder-
dag om 09.00 uur 
Donderdag 10 mei (Hemelvaart) is de 

viering om 09.15 uur
Iedere woensdag om 07.00 uur
Gogherweide iedere vrijdag om 
09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur m.u.v. 5 mei.

Extra viering ziekendag op 30 mei  
om 10.30 uur 

TV-viering
De viering van zondag 6 mei wordt 
weer uitgezonden op tv. Aanvang 
10.30 uur.

Vraag en aanbod 
Internationaal 
Zaterdag 12 mei houden we weer de 
jaarlijkse inzameling voor Vraag en 
Aanbod Internationaal. Dit jaar kunt u 
uw spullen niet inleveren bij de 
Petruskerk maar op Floraweg 16, 
tussen 12.00 en 14.00 uur. Meer infor-
matie vindt u op de algemene pagina 
in deze Samenstromen.

Overlast Leidse marathon
Op zondag 27 mei wordt weer de Leid-
se marathon gelopen. Het kan zijn dat 
u daarvan overlast zult ondervinden,. 
Wilt u hier svp rekening mee houden. 
Het gaat tenslotte om de veiligheid van 
de lopers maar ook om die van u.

Herdenking 4 mei
Vrijdagavond 4 mei a.s. vindt de 
jaarlijkse Dodenherdenking plaats 
om alle Nederlanders te herdenken 
die in oorlogssituaties of bij vredes-
missies zijn omgekomen sinds de 
Tweede Wereldoorlog. In de gemeente 
Kaag en Braassem gebeurt dat bij de 
Monumenten voor de Gevallenen in 

Woubrugge, Leimuiden, de Kaag/Bui-
tenkaag en Roelofarendsveen. In Roelo-
farendsveen worden vanaf 2012 al die 
gevallenen herdacht met een herden-
king op de Noordhoek bij het gemeen-
tehuis  tegenover het Monument voor 
de Gevallenen. Deze herdenking begint 
om 19.00 uur.

Het thema van dit jaar is: “Geef vrij-
heid door – 2018 – Jaar van verzet”. 
Ook dit jaar is er een gelegenheidskoor 
(waaraan iedereen kan/mag meedoen) 
dat o.l.v. Linda van der Lip (van koor 
FF-Anders) en muziekvereniging Door 
Gunst Verkregen passende eigentijdse 
liederen zingt, terwijl muziekvereni-
ging Liefde voor Harmonie dit jaar met 
name de muzikale stukken voor haar 
rekening neemt. Om het geluid van 
het koor in de open lucht goed te laten 
weerkaatsen, zal er ook dit jaar een 
“zwarte” vrachtauto achter het koor 
komen te staan en is er extra aandacht 
voor geluidsversterking. Burgemeester 
Marina van der Velde-Mentink en Erwin 
de Mooij zullen het woord voeren. 
Onze burgemeester zal met name het 
thema belichten en Erwin de Mooij 
belicht de rol van het plaatselijk verzet 
o.a. bij het in veiligheid brengen en la-
ten onderduiken van de bemanningsle-
den van de neergestorte Amerikaanse 
B-17 bommenwerper “Jayhawk”. 

Leerlingen van het Bonaventuracol-
lege lezen zelfgemaakte gedichten 
voor, kinderen van R.K. Basisschool De 
Klimboom assisteren bij het leggen van 
bloemen bij het Monument en leden 
van Oranjecomité Juliana leveren voor, 
tijdens en na de herdenking veel hand- 
en spandiensten (stoelen, boekjes, 
wegomleidingen, e.d.). Om 20.00 uur is 
er twee minuten stilte, waarna het Wil-
helmus wordt gezongen en de kransen 
en bloemstukken bij het Monument 
worden gelegd. Iedereen kan zelf ook 
een bloem/bloemen neerleggen. Daar-
na is iedereen van harte welkom in het 
gemeentehuis voor een kopje koffie of 
thee. Met ieders inzet hopen wij weer 
op een plechtige herdenking.

Het organiserend comité

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
De Bijbel is geen boek maar een 
boekenkast.

De Bijbel is geen gewoon boek, maar 
een verzameling heel verschillende 
boeken. Net als op je eigen boeken-
plank vindt je er verschillende soorten 
boeken. Zoals bijvoorbeeld boeken 
met heldhaftige en historische verha-
len. Of verhalen over wetten of over 
gebeden. Er zijn zelfs gedichten en 
stambomen in terug te vinden. Heel 
veel verschillende boeken dus.

Onze “boekenkast” bevat twee plan-
ken. Op de eerste plank (Oude Testa-
ment) staan alle Joodse geschriften. 
Dus alle boeken die Jezus waarschijn-
lijk ook al kende. De tweede plank 
bevat de boeken van Jezus’ leerlingen 
en volgelingen (Nieuwe Testament). 
Is de ene plank nu belangrijker dan 
de andere? Nee, Jezus heeft gezegd 
dat Hij niets wil veranderen aan de 
teksten van het Oude Testament, 
alleen maar hoe je de teksten moet 
opvatten. Daarvoor is het Nieuwe 
Testament.

Zijn deze boeken een stapel geschie-
denisboeken? Nee als je de Bijbel 
leest heb al snel door dat, dat niet kan 
kloppen met wat de wetenschap ons 
vertelt. Het gaat dus niet om geschie-
denis. De Bijbel draait om geloof. Het 
is dus een geloofsboek. De schrijvers 
hebben geschreven over hoe God 
met zijn schepping en zijn mensen 
omgaat. Hoe Hij een rol speelde in 
hun leven. Zoals God ook in ons leven 
een rol speelt. 

Pastor B. Bosma

Zelf ook een vraag? Graag via  
samenstromen@gmail.com insturen 
en lees in deze rubriek het antwoord.
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Vlak voor zijn dood vertelt Jezus een verhaal over de druiven en de ranken aan zijn 
leerlingen. Het is een soort afscheid naar zijn leerlingen toe. Jezus bereidt zich voor 
om aan het kruis te sterven. Jezus wil zijn leerlingen nog een keer duidelijk maken 
dat zij Hem moeten vertrouwen en dat ze niet moeten denken dat Hij straks echt 
weg is. Jezus vergelijkt zijn leerlingen, en ons, met ranken die goede vruchten voort 
kunnen brengen. Wij krijgen alle voedsel maar als wij geen goede vruchten voort-
brengen dan worden wij weggesneden. De leerlingen krijgen de opdracht meer te 
doen dan alleen maar luisteren (het voedsel tot je nemen) namelijk om het goede 
te blijven doen (vruchten voort te brengen).

We kunnen groeien in ons geloof als wij, net als de ranken, verbonden blijven met 
de stam, jezus. Niet letterlijk natuurlijk, maar we kunnen wel dichtbij blijven door 
naar zijn woorden te luisteren.

Gebed om te groeien in geloof  

Goede God,        
zoals een rank verbonden is aan een wijnstok, 
zo zijn wij mensen met U verbonden. 
Wilt U ons helpen om te groeien 
en goede vruchten voort te brengen? 
Want wij zelf zijn uw vruchten 
en door goede keuzes te maken, 
kunnen wij groeien in ons geloof.
Door wat wij doen, kunnen wij laten zien 
dat wij in U geloven en bij U horen.
Helpt U ons daarbij,
net als Jezus zijn leerlingen hielp? 

Amen

Cadeautip: Feestalbum van mijn Eerste Communie 

‘Ik antwoordde: “Amen.” Dat betekent: ja, met heel mijn 
hart.’ Voor kinderen is de Eerste Communie een belang-
rijk moment een een groots feest. Een dag met herin-
neringen die je wilt onthouden en bewaren. Voor al deze 
kinderen is dit ‘Feestalbum van mijn eerste communie’ 
een geweldig cadeau. Prijs € 14,90.

Kleurplaat

Kleur de druiventros zo origineel mogelijk
in en misschien win jij wel een leuk prijsje. 

Stuur je tekening naar 
samenstromenspraakwater@gmail.com
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Pelgrimstocht van de vastenactie

Ik had gelezen dat de landelijke pelgrimstocht van de  
vas-tenactie dit jaar in ons stukje Nederland werd gelopen.  
“Dat is leuk” dacht ik. Ik hou van wandelen, een wekenlange 
pelgrimstocht sluit ik in de toekomst niet uit maar is nu nog 
niet zo praktisch, daarom maar eens rustig beginnen met 
deze 3 dagen. Dus op de donderdag verzamelden we, in de 
regen, bij kampeerboerderij Koole in Noorden. Een bus zou 
ons naar Bodegraven, naar het startpunt brengen. Heleen 
van de Reep was (namens de Clara parochie) vandaag ‘pastor 
van de dag’ en mocht de bezinningsmomenten begeleiden 
aan de hand van de hongerdoek. 

Op het moment dat de tocht echt van start ging was het 
droog en we hebben geen regen meer gezien. De routes gin-
gen dwars door het Groene Hart, door het polderlandschap. 
De ongeveer 90 pelgrims liepen al rustig pratend of zwijgend 
achter en naast elkaar, de koffiestops waren grotendeels 
geregeld door de vrijwilligers van de kerken waar we onze 
stops hadden. Tussen de middag was er zelfs voor iedereen 
die dat wilde soep voor € 2,-. Uiteraard was de opbrengst 
hiervan voor de vastenactie. Na aankomst in Noorden was 
daar de Vastenactiemaaltijd, sober was het zeker niet te noe-
men, allerlei gerechten met een Afrikaans tintje die stuk voor 
stuk zo lekker waren, complimenten voor de koks (als ie-
mand het recept voor me heeft van de pindasoep hou ik me 
aanbevolen). Moe maar voldaan gingen we huiswaarts (in je 
eigen bed slapen na zo’n dag buiten is ook wel heel fijn). De 
volgende dag weer naar Noorden, deze dag ging de route 
naar Woerden, via Kanis. Ook nu prima weertje. Veel mensen 
liepen alle dagen mee, maar er waren er ook bij die 1 of 2 
dagen mee liepen, of een deel van de dag. Er liepen mensen 
mee uit de buurt maar ook uit Limburg, Brabant, Friesland, 
Utrecht en Noord Holland. Ook ging er een rolstoelpelgrim 
mee. Speciaal voor haar was er een klein deel van de route 
aangepast omdat ze niet met haar rolstoel over de hekken in 

OMZIEN naar de ander   
Clara & Franciscus Omzien naar de ander

het weiland kon maar voor het grootste deel kon ze gewoon 
op de route mee. 

Vandaag was de pastor uit Woerden de pastor van de dag 
en de tekst van het hongerdoek was: “Ik ben omdat wij zijn”. 
We maken allemaal deel uit van elkaars bestaan en staan 
niet zo los van elkaar als we soms weleens denken. De wan-
delingen, het eenvoudige ‘ene been voor de andere zetten’, 
de bezinning, de gesprekken onderweg en de Taizé liedjes 
zorgden voor een sfeer van verbroedering, van saamhorig-
heid. In Woerden werd onze stoet verwelkomd door de bei-
erende kerkklokken en dat maakte het wel een heel speciaal 
moment: binnen gehaald worden als pelgrims. De dag werd 
afgesloten en we werden terug gebracht naar Noorden, ter-
wijl voor een deel het avond programma nog doorging. 

Dag 3 ging van Woerden naar Bodegraven, we startte in de 
kerk waar we de dag ervoor de afsluiting hadden gehad. De 
eerste stop was op een boerderij in de stal waar we onthaald 
werden met koffie/thee, stroopwafels en cake. De tocht ging 
verder door Driebruggen, Reeuwijk (ook een prachtig gebied 
met de plassen) naar het eindpunt Bodegraven. Wat mij 
betreft waren het 3 waardevolle dagen die voor herhaling 
vatbaar zijn. Mooie gesprekken onderweg gehad, het warme 
onthaal op de rustpunten, de keurige organisatie: Top. Maar 
wat bij mij de meeste indruk heeft gemaakt is de 15 minuten 
van elke dag die we in stilte liepen: 90 mensen, in stilte, stap 
voor stap. Erg mooi!

Liesbeth van Woudenberg

Geloven in de ander, 
ieder mens telt mee
Zo luidt dit jaar het thema van de Pinksteractie van de “Week 
Nederlandse Missionaris”. Deze organisatie ondersteunt de 
honderden Nederlandse missionarissen en missionair wer-
kers wereldwijd. 
Gedreven door hun geloof en naastenliefde zetten deze mis-
sionarissen en missionair werkers zich in voor de kwetsbaren 
in de samenleving. Zij geloven in de ander en blijven waar 
anderen gaan. Ondersteuning is hierbij hard nodig. Om die 
reden wordt er ook in onze parochiekernen rond Pinksteren 
voor deze missionaire werkers aandacht gevraagd en een 
collecte gehouden. 

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.weeknederlandsemissionaris.nl. Op die site vertellen 
ook een aantal van deze missionarissen hun verhaal. 

Pastoor Glas
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Algemeen
Clara & Franciscus Algemeen

Ere-penning Stille Omgang voor 
Leo van Veen
Op 12-jarige leeftijd ging hij in 1953 voor de eerste keer mee 
met de Stille Omgang, de jaarlijkse bedevaart naar Amster-
dam om het wonder te gedenken dat daar in het jaar 1345 
plaatsvond. Jaarlijks komen duizenden mensen naar Amster-
dam om, in de vastenperiode, dit te gedenken en gelijktijdig 
boete te doen voor de tekortkomingen van de mensheid. Na 
de Reformatie verboden, maar door toch stilzwijgend met 
grote aantallen biddend door de stad te lopen, is de jaarlijkse 
omgang ook een signaal naar de buitenwereld geworden dat 
vrijheid van godsdienst een groot goed is.

Leo heeft op 20-jarige leeftijd, samen met zijn oudere broers, 
vanuit Zevenhoven naar Amsterdam gelopen om daarna de 
boetetocht door de meest donkere en rumoerige buurt te 
lopen. Na de Eucharistieviering in de kapel van het Begijnhof 
aan het Spui, waar pastoor Glas, pastor Bosma en diaken van 
Aarle voorgingen, werd ook dit jaar de Stille Omgang gelopen 
door een ijskoude stad. Voor Leo was dit de 65ste keer, een 
unicum. Vanuit de Clara & Franciscus Federatie maakten 80 
pelgrims de bedevaart. Bij thuiskomst was er voor de deelne-
mers uit Langeraar en Aarlanderveen een broodmaaltijd in 
het Koetshuis te Langeraar. Leo van Veen werd hierbij gehul-
digd en ontving uit handen van diaken Van Aarle de Zilveren 
Erepenning van de Stille Omgang. Cees van der Vlugt dankte 
Leo voor de samenwerking in de organisatie en overhandig-
de hem een boek over de geschiedenis van de Stille Omgang 
en het Begijnhof. Bloemen en applaus onderstreepte dit 
bijzondere jubileum. 

Inzameling oud gereedschap voor 
Stichting Vraag en Aanbod 
In de parochie H. Franciscus wordt zaterdag 12 mei weer een 
inzameling gehouden voor stichting vraag en aanbod.
Deze stichting heeft als doel het beschikbaar stellen van goe-
de gereviseerde gereedschappen ten behoeve van projecten 
voor scholing en economische activiteit in landen in ontwik-

keling. Vrijwilligers knappen deze gereedschappen zo nodig 
op, voordat deze verzonden worden.

Zaterdag 12 mei kan van 12.00 - 14.00 uur het oude gereed-
schap worden ingeleverd op Floraweg 16 in Roelofarends-
veen, dus niet bij de kerk. De stichting Vraag en Aanbod 
zoekt: naaimachines, breimachines, compleet handgereed-
schap voor elektricien, metselaar, fietshersteller, loodgieter, 
automonteur of schoenmaker en eenvoudig landbouwge-
reedschap (spade, hark, schoffel enz.).

Werkend elektrisch gereedschap is welkom evenals rolstoe-
len, looprekken, krukken, verpleegsters-kleding en schoon 
beddengoed. Ook generatoren, draagbare compressors, 
elektrisch lasgereedschap en mechanische waterpompen 
kunnen een nieuwe bestemming krijgen. 
Wat de stichting niet kan gebruiken zijn: beeld- en geluids-
apparatuur, huisraad, meubilair, computers, witgoed en 
kleding.  Bij een aantal parochiekernen kunt u uw spullen 
inleveren, zij kunnen u ook de nodige informatie geven.  
Maar uiteraard is iedereen welkom op de Floraweg in  
Roelofarendsveen.

Haagse lieddag   

‘Zingen van verlangen’, onder die titel wordt op zaterdag  
9 juni een Haagse lieddag gehouden in buurt- en kerkhuis de 
Bethel te Den Haag.  
Op het programma staan bekende en vooral ook nieuwe 
liederen van Huub Oosterhuis en ook enkele van de Amster-
damse Dominicus en het Nieuw Liedfonds.  De lieddag staat 
onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het Koor van 
de Haagse Dominicus.

Ieder die van zingen houdt is van harte welkom. Om 10.00 
uur gaat de deur open. Van 10.30 - 16.00 uur worden de 
liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd en 
tezamen uitgevoerd. 

Kosten: € 15,-, inclusief bladmuziek, koffie en thee, te 
voldoen bij  de entree. Aanmelden kan telefonisch via 
(070) 382 47 05, via de website www.haagsedominicus.nl of 
via informatie@haagsedominicus.nl (o.v.v. Haagse lieddag 
en  met vermelding van stempartij).  
 
Voor meer informatie zie www.haagsedominicus.nl of  
e-mail  naar informatie@haagsedominicus

De Bethel bevindt zich in de Thomas Schwenckestraat 28 
Den Haag en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
(tramlijn 3 of 12, halte Fahrenheitstraat). 
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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 
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 

zaterdag 
5 mei

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lords Voice 
• Parochiaan 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• B. Bosma

zondag 
6 mei

10.00 uur 
• Peuterviering

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Kinderwoorddienst/Crèche 
• F. van der Ven

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma

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

donderdag 
10 mei 
Hemelvaartsdag

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• B. Bosma 

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• United (Uithoorn) 
• Openluchtdienst in De Sfeerstal 
• A. van Aarle + Ds. G. van 't Kruis 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
12 mei

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• A. Beenakker

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma

zondag 
13 mei

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• J. Glas

zaterdag 
19 mei 
Pinksterzaterdag

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

zondag 
20 mei 
Pinksteren

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Lords Voice 
• J. Glas

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• Na de viering koffie in de  
  gereformeerde kerk 
• J. Glas

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

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

maandag 
21 mei 
Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma  

zaterdag 
26 mei
Heilige 
Drieëenheid

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• J. Glas

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

zondag
27 mei 
Heilige 
Drieëenheid

19.00 uur 
• Marialof 
• Cantorij 
• B. Bosma

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Flos Campi 
• Projectafsluiting Eerste 
  H. Communie 
• H. van de Reep 

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

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

zaterdag 
2 juni 
Sacramentsdag

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Spirit 
• Parochiaan

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Revival 
• B. Bosma

zondag 
3 juni
Sacramentsdag

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaan 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Waïmbaji 
• B. Bosma 

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



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 
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 

zaterdag 
5 mei

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lords Voice 
• Parochiaan 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• B. Bosma

zondag 
6 mei

10.00 uur 
• Peuterviering

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Kinderwoorddienst/Crèche 
• F. van der Ven

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma

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

donderdag 
10 mei 
Hemelvaartsdag

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• B. Bosma 

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• United (Uithoorn) 
• Openluchtdienst in De Sfeerstal 
• A. van Aarle + Ds. G. van 't Kruis 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
12 mei

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• A. Beenakker

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma

zondag 
13 mei

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• J. Glas

zaterdag 
19 mei 
Pinksterzaterdag

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

zondag 
20 mei 
Pinksteren

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Lords Voice 
• J. Glas

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• Na de viering koffie in de  
  gereformeerde kerk 
• J. Glas

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

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

maandag 
21 mei 
Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma  

zaterdag 
26 mei
Heilige 
Drieëenheid

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• J. Glas

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

zondag
27 mei 
Heilige 
Drieëenheid

19.00 uur 
• Marialof 
• Cantorij 
• B. Bosma

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Flos Campi 
• Projectafsluiting Eerste 
  H. Communie 
• H. van de Reep 

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

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

zaterdag 
2 juni 
Sacramentsdag

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Spirit 
• Parochiaan

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Revival 
• B. Bosma

zondag 
3 juni
Sacramentsdag

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaan 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Waïmbaji 
• B. Bosma 

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

MEI 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 
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 
• Na de viering koffie en ontmoeting 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild

zaterdag 
5 mei

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• J. Glas 

zondag 
6 mei

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

10.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor Hoogmade 
• TV-viering 
• J. Glas 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

donderdag 
10 mei 
Hemelvaartsdag

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Gebedsleider 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• Th. Dingjan

zaterdag 
12 mei

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Pinksternoveen (na de viering  
  ontmoeting en koffie) 
• Gebedsleider 

zondag 
13 mei

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy 
• B. Bosma  

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

zaterdag 
19 mei 
Pinksterzaterdag

geen viering  
(verplaatst naar zondag) 
 
 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering 
• J. Glas  

zondag 
20 mei 
Pinksteren

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

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• B. Bosma 

maandag 
21 mei 
Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy (uit Oud Ade & Rijpwetering) 
• J. Glas 

zaterdag 
26 mei
Heilige 
Drieëenheid

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• A. Vijftigschild

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma 

zondag
27 mei 
Heilige 
Drieëenheid

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Akkoord 
• Eerste H. Communie  
  (koffie na de viering) 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Little Stars 
• Eerste H. Communie 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• A. Vijftigschild  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
2 juni 
Sacramentsdag

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

zondag 
3 juni
Sacramentsdag

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• J. Glas 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• Eerste H. Communie (Hoogmade,
  Rijpwetering & Oud Ade) 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

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

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

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

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

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade 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 
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 
• Na de viering koffie en ontmoeting 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild

zaterdag 
5 mei

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• J. Glas 

zondag 
6 mei

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

10.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor Hoogmade 
• TV-viering 
• J. Glas 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

donderdag 
10 mei 
Hemelvaartsdag

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Gebedsleider 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• Th. Dingjan

zaterdag 
12 mei

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Pinksternoveen (na de viering  
  ontmoeting en koffie) 
• Gebedsleider 

zondag 
13 mei

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy 
• B. Bosma  

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

zaterdag 
19 mei 
Pinksterzaterdag

geen viering  
(verplaatst naar zondag) 
 
 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering 
• J. Glas  

zondag 
20 mei 
Pinksteren

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

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• B. Bosma 

maandag 
21 mei 
Tweede 
Pinksterdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy (uit Oud Ade & Rijpwetering) 
• J. Glas 

zaterdag 
26 mei
Heilige 
Drieëenheid

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• A. Vijftigschild

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma 

zondag
27 mei 
Heilige 
Drieëenheid

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Akkoord 
• Eerste H. Communie  
  (koffie na de viering) 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Little Stars 
• Eerste H. Communie 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• A. Vijftigschild  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
2 juni 
Sacramentsdag

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

zondag 
3 juni
Sacramentsdag

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• J. Glas 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• Eerste H. Communie (Hoogmade,
  Rijpwetering & Oud Ade) 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

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

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

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

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

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE MEI 2018

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 

6 mei 
6e zondag van Pasen 
eerste lezing: Hand 10, 
25-26.34-35.44-48 
tussenzang: Ps 98 (97)
tweede lezing: 1 Joh 4, 7-10 
evangelie: Joh 15, 9-17 

13 mei 
7e zondag van Pasen 
Eerste lezing: Hand 1, 
15-17.20a.20c-26 tussen-
zang: Ps 103 (102)
tweede lezing: 1 Joh 4, 
11-16
evangelie: Joh 17, 11b-19

20 mei 
Pinksteren 
eerste lezing: Hand 2, 1-11 
tussenzang: Ps 104 (103)
tweede lezing: Gal. 5, 16-25
evangelie: Joh. 15, 26-27; 16, 
12-15

27 mei 
Feest van de 
H. Drie-eenheid
eerste lezing: Deut 4, 32-
34.39-40 
tussenzang: Ps 33 (32)
tweede lezing: Rom 8, 14-17 
evangelie: Mt 28, 16-20 

3 juni
Feest van het 
H. Sacrament
eerste lezing: Ex 24,3-8
tussenzang: Ps 116
tweede lezing: Hebr 9, 11-15
evangelie: Mc 14,12-16.22-
26

Wat wij lezen op de 
zondagen in mei



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!

Tel. 0172 - 52 00 43
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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, Nieuwkoop

Kopij nr. 5 (juni 2018) kunt u uiterlijk op 
14 mei aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 1 juni.

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
Vuurdoop 2018 
De Vuurdoop is elk jaar een fantastisch evenement voor 
vormelingen. Het is een dag vol spanning, spektakel en 
actie voor jongeren die dit jaar gevormd worden of ge-
vormd zijn. Een feestelijke dag: om elkaar te ontmoeten, 
om alle feestelijkheden rond het vormsel te besluiten en 
om samen met andere jongeren Kerk te zijn. De Vuurdoop 
is echt iets voor jou! Je kunt de toren van de kathedraal 
beklimmen of het spook van 
de kathedraal ontmoeten en 
er is theater. Ook ga je in 
gesprek met geïnspireerde 
mensen en organisaties.

De Vuurdoop 2018 vindt 
plaats op 19 mei
HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal
Mathenesserlaan 305, 
Rotterdam
09.00-13.00 uur
Meer informatie: 
www.bisdomrotterdam.nl 

 

Koor Together zoekt 
koorleden! 
Het koor Together bestaat uit 7 zangeressen en wordt 
muzikaal ondersteund op gitaar en keyboard. Wij zingen 
moderne christelijke liederen die de viering ondersteunen. 
Wij zingen bij speciale gebedsvieringen zoals de Avond 
van Barmhartigheid en ook bij reguliere vieringen zoals  
de Eucharistieviering en Woord & Communie.

We oefenen om de week op de 
dinsdagavond in ’t Achterom in 
Aarlanderveen van 19.30 tot 21.00 
uur. Iedereen die van zingen en 
muziek houdt is van harte welkom 
om een keer te komen kijken! In 
mei zingen we 1, 15 en 29 mei. 

 

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)maal- AGENDA   

tijd. Tour of Faith vindt plaats op elke 
tweede zondag van de maand. De 
eucharistieviering begint om 15.00 
uur. Het programma eindigt rond 
18.30 uur. Op 13 mei is Tour of Faith 
in Delft bij de H. Franciscus & Clara 
Kerk in de Raamstraat.

Internationale Jongeren 
bijeenkomst in Luxemburg 
Elk jaar komen jongeren uit verschillende landen samen 
met de IVE Family om meer over Christus te weten, om in 
geloof te groeien en nieuwe vrienden te maken!

Als je in Ierland, Litouwen, IJsland, Luxemburg, Nederland, 
Duitsland, België, Frankrijk en daarbuiten bent, dan ben je 
van harte uitgenodigd! 

De Internationale Jongeren bijeenkomst is dit jaar in 
Luxemburg van 25 t/m 27 mei. Dit weekend staan de 
volgende activiteiten en sacramenten op het programma: 
Eucharistieviering, aanbidding, vormende gesprekken en 
workshops, processie 
met de rozenkrans, 
biecht, sport, spel en 
amusement.

Het weekend wordt 
georganiseerd door 
de Dienaressen van de 
Heer en de Maagd van 
Matará, ook bekend als 
de Blauwe Zusters. 

Meer informatie: 
www.ssvmne.org

4 mei:  Solid Friends in Noorden

13 mei:  Tour of Faith in Delft

18 mei:  Rock Solid in Aarlanderveen

18 mei:  Rock Solid in Noorden

27 mei:  RKJ in Aarlanderveen

 

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

Zaterdag 19 mei 2018
Voor alle vormelingen uithet bisdom Rotterdam

www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop


