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Werken aan de Samenstromen is soms net een grote legpuzzel: Soms hebben we heel veel kopij en moeten we passen en 
meten om alles erin te krijgen: foto’s wat kleiner en wat minder plaats voor een gebedje of een afbeelding. En soms, zoals 
deze maand, is er wat minder tekst aangeleverd, dan zoeken naar een passende foto of een mooi gebed. Heeft u een mooi 
gebed, een mooie foto van een viering waar u bij aanwezig was, of misschien wilt u iets vertellen over een activiteit? U bent 
van harte uitgenodigd om dit aan te leveren bij uw eigen parochiekern of via ons e-mail adres samenstromen@gmail.com. 

Misschien bent wel zo enthousiast dat u wilt aansluiten bij de centrale redactie. Dat kan, want wij zijn op zoek naar 
versterking. Een paar uurtjes per maand werken met teksten en u maakt samen met een ander lid van deze redactie de 
Samenstromen weer helemaal leesklaar voor meer dan 10.000 abonnees. 

De centrale redactie van deze maand, Sonja van Smoorenburg en Marieke van Gelderen
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Bij ons in de straat liggen midden op 
de weg op bepaalde afstanden van 
elkaar putdeksels. Die zijn er om in het 
riool te kunnen komen en problemen 
op te kunnen lossen, of om de put leeg 
te scheppen.

Wat mij nog nooit eerder was opge-
vallen zag ik ineens toen ik over zo’n 
putdeksel heen fietste: De koning en 
koningin stonden er op. Alsof het een 
geldstuk was. Ze leken ook nog. Een 
kunstwerkje. Sindsdien fiets ik er niet 
meer overheen, maar erlangs. Je rijdt 
toch niet over Willem-Alexander en 
Maxima heen?

Toen ik mijn 1e communie deed kreeg 
ik van een oude tante een ontbijtbord-
je met daarop Jezus als kind van een 
jaar op tien met links en rechts een 
engeltje met een kaars. Jezus houdt 
de hostie omhoog en heeft in zijn an-
dere hand de ciborie. Geschiedkundig 
natuurlijk een volkomen verkeerde 
voorstelling, maar die wat zoetsappige 
afbeeldingen hoorden nu eenmaal in 
die tijd bij dergelijke cadeaus.
Ik heb het bordje nooit gebruikt om 
van te eten. Je snijdt natuurlijk geen 
boterham over de beeltenis van de 
Jezus! Het hangt wel op mijn kamer 
aan de muur, want het heeft iets nos-
talgisch.

Soms is het dus een beetje raar om 
afbeeldingen van iemand ergens op te 
zetten. Zo’n putdeksel is net zo apart 

vind ik 
als dat 
1e com-
munie-
bordje.
God is niet te vatten in een afbeelding. 
In de protestante kerken zie je dan ook 
geen afbeelding van God, zelfs geen 
kruis met de afbeelding van Christus 
er op in tegenstelling tot onze katho-
lieke kerk. Zeker in de barokke kerken 
van Duitsland en Oostenrijk waar juist 
een overweldigende hoeveelheid af-
beeldingen, schilderijen en beelden, is 
te zien. 

Maar we weten niet hoe Hij er uit ziet. 
God is allesomvattend. Wij maken deel 
van Hem uit, als deel van Zijn schep-
ping. Alleen Hij kan dat uitbeelden en 
Hij deed dat door de mens te schep-
pen naar zijn Beeld. (Genesis 1:27). 

Rob Aupers

INHOUD

Heer
U bent geweldig
Dank u wel voor
Het verschil
Dat u in mijn leven 

maakt.
Amen

Heeft u een kort gebedje? Deel het met 
ons via samenstromen@gmail.com
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In zijn recente brief “Verheug u en 
juich” spreekt de paus ook over de 
vreugde. En ook hier wordt duidelijk 
dat die vreugde iets anders is dan de 
“blijheid” die de samenleving ons vaak 
wil aanreiken. De paus wijst ons erop 
dat die authentieke vreugde van God 
bereikbaar is als we zijn roep om  
“heilig” te zijn daadwerkelijk beant-
woorden. 

Voor iedereen
Die opdracht om “heilig” te zijn is be-
stemd voor ons allemaal, niet alleen 
voor hele bijzondere mensen! De paus 
zegt ons dat die heiligheid vaak in de 
kleine dingen zit. Mensen “op de ach-
tergrond” geven ons het voorbeeld: 
“ouders die met grote liefde hun 
kinderen opvoeden, mannen en vrou-
wen die hard werken om hun familie 
te onderhouden, de zieken, oudere 
religieuzen die hun glimlach hebben 
behouden”. We kunnen heilig zijn door 
“geduld te hebben, aandacht, door 
vriendelijkheid en door af te zien van 
geroddel.”

Hij noemt de zaligsprekingen  
(Mattheus, hs. 5) als een “christelijke 
ID-kaart”. Heilig zijn de “armen van 
geest”, de mensen die hun vertrouwen 
in God stellen en niet in rijkdom of 
macht.  Heilig zijn degenen die ande-
ren te woord staan met zachtmoedig-
heid en nederigheid. Heilig zijn dege-
nen die met anderen kunnen treuren 
en niet het onheil juist ontkennen of 
het tegen alle kosten willen voorko-
men. Heilig zijn degenen die hongeren 
en dorsten naar de gerechtigheid 
van God: die gerechtigheid waarbij 
iedereen gelijk is, ongeacht rijkdom 
of status of waar ter wereld iemand 
geboren werd. Heilig zijn degenen die 
beseffen dat ze Gods barmhartigheid 

nodig hebben en die barmhartigheid 
willen delen met anderen. 

Vreugde als een geschenk
En als we op dat spoor komen, dan 
past dankbaarheid. De hulp, de ge-
nade van God blijft namelijk altijd een 
geschenk. We kunnen God eenvou-
digweg nooit helemaal begrijpen. Zijn 
wegen zijn en blijven ondoorgronde-
lijk. Ook kunnen we die vreugde, die 
genade niet verdienen. Ook al zijn we 
nog zo vroom of zetten we ons nog zo 
hard in voor Gods mensen. De genade 
is en blijft een geschenk! 

Tekens van heiligheid
De paus noemt een vijftal tekens die 
aangeven dat we op weg zijn om heilig 
te worden. Als eerste zijn “doorzet-
tingsvermogen, geduld en zachtmoe-
digheid” belangrijk om ook de moei-
lijke momenten te overwinnen en niet 
verbitterd te raken of hoogmoedig, of 
de liefde te verliezen. Ook zijn “vreug-
de en gevoel voor humor”, net als “lef 
en passie” wezenlijke eigenschappen 
om het goede nieuws van Jezus door 
te kunnen geven. En tenslotte is de 
gemeenschap een plaats om waarde-
volle levenslessen te leren. 

Als laatste noemt de paus het “conti-
nue gebed” als absolute voorwaarde. 
Zonder het gebed, zonder het verlan-
gen met God in contact te zijn, zonder 
daarbij ook zo nu en dan de stilte te 
zoeken, zullen we die weg naar heilig-
heid niet vinden. 

Gebed
Dus, mensen, laten we het proberen; 
proberen om “heilig” te worden. Heilig 
worden omdat God het ons vraagt; 
omdat Hij op die manier ons oprecht 
wil laten verheugen en juichen, en dat 

niet alleen, maar samen.

Laten we daarvoor bidden: 

Goede God en Vader, 

Inspireer ons, geef ons inzicht,

kracht en zachtmoedigheid, 

geef ons lef en doorzettingsvermogen 

ons geloof door te geven.  

Laat ons zien waar we anderen 

kunnen bijstaan, 

waar we kunnen werken aan onze 

gemeenschappen en onszelf; 

Laat ons zien hoe we in ons leven 

“heilig” kunnen zijn, 

en geef ons dan de kracht dat ook 

werkelijk te doen. 

We vragen het u door Christus 

onze Heer. 

Amen. 

Pastoor Jack Glas

Verheug u en juich! 
Pastoraal

‘Vreugde’ is een van de vruchten van de heilige Geest. Wellicht herinnert u zich nog van  
de tv-mis van 6 mei dat ik vertelde hoe de vruchten van de Geest, en zeker de vreugde, een  
leidraad kunnen zijn om op het spoor te komen van Gods plan voor ons. 



Kloosterdagen

In het verleden werden in de Regenboog en de Doortocht 
kloosterweekenden georganiseerd. De animo nam door 
de jaren heen af. En dit aanbod verdween. Ik vond dat wel 
jammer. Ik heb een andere opzet gemaakt. Namelijk kloos-
terdagen voor betrokken vrijwilligers. Doordeweeks en kleine 
groepjes.

Vrijwilligers worden in de pastorale zorg dikwijls vergeten. 
Je komt ze als pastor zo vaak tegen in de wandelgangen. In 
december 2015 besloot ik om enkele vrijwilligers uit te nodi-
gen om met mij mee te gaan naar een klooster, drie dagen. 
We waren met 8 personen. Meer zou ik ook niet willen. Het 
waren mooie dagen. In juni 2016 deed ik dit weer. Weer met 
een klein groepje en in december 2016 wederom. Toen had 
ik dus al met al in één jaar ruim 20 mensen meegenomen en 
kunnen laten bijtanken. Dit gaat nog steeds door. 

Ieder half jaar vraag ik een paar mensen die bij de kerk be-
trokken zijn om mee te gaan. Het is een rijkdom. Bent u actief 
in de kerk en wilt u met uw werkgroep of andere vrijwilligers 
dat ook? Spreek de locatie-pastor aan. Ook zij zullen met u op 
weg gaan. 

Diaken André van Aarle

Over het gebed 
 
In de vorige Samenstromen schreef ik in het hoofdartikel over 
de kracht van het gebed. Ik deed daarin ook een oproep om 
al ons werk voor de kerk te brengen bij God in een gebed. Wij 
als pastores doen dat vanzelfsprekend voor onze wekelijkse 
team vergadering. Dan bidden wij het middaggebed in de 
kerk, voor het tabernakel. Een mooiere plek kun je je haast 
niet wensen. 

In dat artikel schreef ik ook dat het goed zou zijn en meer 
dan aan te bevelen dat iedere werkgroep eerst met elkaar 
zou gaan bidden voor ze aan hun taak beginnen. Besturen, 
catechesegroepen, diaconiegroepen, maar ook koren en kerk-
werkers, tuinwerkers of wijkcontactpersonen. Noem maar op. 
Beschouw je taak niet alleen als iets praktisch, maar doe het 
met de zegen van God. Natuurlijk kwamen er reacties. Veel 
positief maar ook een enkele met de bekende “beren op de 
weg”. Ik geef u allen dit onderstaand gebed. Iedere vrijwilliger 
of werkgroep kan dit gebed gebruiken. Breng het in bij uw 
groep en u zult de zegen ervaren.

Diaken André van Aarle

Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping  

Gebed

In naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 

Amen.

Heer onze God,

Wij zijn uw kerk. Met elkaar willen wij U en onze  

gemeenschap dienen met……. 

(noem de werkgroep of activiteit).

Wij vragen Uw Zegen over onze arbeid. Geef dat wij  

de vreugde van onze taak mogen uitstralen in onze 

 omgeving. Moge door het licht van die vreugde  

mensen U leren kennen en U prijzen en danken. (*)

Wees zo bij ons, dat vragen wij U ook op voorspraak 

van de  HH. Clara en Franciscus.

Onze Vader……..of Wees Gegroet Maria……Amen.

(* Mattheüs 5:16)
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Van de website van het Bisdom Rotterdam 

Geloofsgesprek met pastoor  
Jack Glas over de kracht van gebed 
en over Maria

“Hoe ervaar ik dat God tot mij spreekt? Dat is als ik ineens 
een oplossing heb voor een vraag of een probleem waar ik 
mee zit, of als ik ineens een stuk rust voel.” Op zondag 6 mei 
vertelt pastoor Jack Glas aan Leo Fijen in het Geloofsgesprek 
hoe belangrijk gebed is. “Toen ik de keuze aan het maken 
was om priester te worden heeft bijvoorbeeld de aanbid-
ding van het Allerheiligste voor mij een grote rol gespeeld.”

Gebed is het thema van dit Geloofsgesprek dat is opgeno-
men in het diocesane Jaar van Gebed. Vanwege de start van 
de meimaand vertelt pastoor Glas ook over de bijzondere 
betekenis van Maria. “Ik ben pastoor van een grote federatie 
met een maximale afstand van 40 minuten rijden. Dus ik zit 
vaak lang genoeg in de auto om even de rozenkrans te bid-
den in de vorm van een tientje. Dat is denk ik het gebed dat 
ik het meeste bid.” Pastoor Glas spreekt over de overgave 
van Maria: “We leven in een wereld waarin gezegd wordt dat 
je assertief moet zijn, voor jezelf op moet komen, vooral de 
regie in handen moet hebben. Maar Maria zegt: Mij geschie-
de naar uw woord. En ze gaat die weg. Ze zegt ‘ja’ en speelt 
zo een belangrijke rol in het heilsplan van God. Dat is heel 
bijzonder.”

“Je kunt het niet wetenschappelijk onderbouwen, maar ik 
denk dat de wereld er heel veel aan heeft en dat er heel wat 
gebeurt in het gebed.”

Je bidden kan in de loop van de tijd veranderen. “Ik heb 
tijden gehad dat ik iedere dag de rozenkrans bad. Die bid 
ik nog steeds met enige regelmaat. Maar momenteel bid ik 
ook veel met de gebedsapp ‘Bidden Onderweg’.” Aan som-
mige gebedsvormen moet je soms ook wennen, legt Jack 
Glas uit. “Ik heb zelf in het begin erg moeten wennen aan de 
aanbidding, maar ik ben dat heel erg gaan waarderen.”

“Ja, ik heb wel moeten leren om me in het gebed over te 
geven. Bij een uur aanbidding denk je natuurlijk continu: ik 
moet dit nog doen en dat nog doen. Dat heb ik nog steeds. 
Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dan is het zaak om daar 
doorheen te gaan en op een gegeven moment aan de an-
dere kant van die worsteling uit te komen. Want dan kan er 
iets gaan gebeuren.”

“Waarom de wereld gebed nodig heeft? Die vraag wordt veel 
gesteld. Je kunt het natuurlijk niet wetenschappelijk onder-
bouwen, maar ik denk dat de wereld er heel veel aan heeft 
en dat er heel wat gebeurt in het gebed. Er zijn natuurlijk 
vreselijke dingen in de wereld en mensen zeggen: heeft God 
dit nou gewild? Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat 
de wereld er zonder gebed heel anders uit zou zien. Het ge-
bed doet iets met de mensen die bidden, maar ook met de 
wereld en de manier waarop God daarmee om kan gaan.”
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Op 3 april j.l. hebben de parochiebe-
sturen van de H. Franciscus en de 
H. Clara gezamenlijk vergaderd. 
Onderwerp van gesprek was “de 
toekomst van de Kerk” met als 
horizon 2030 – 2035. 

Best ver weg zult u misschien den-
ken, maar als besturen en federatie 
moeten we nu eenmaal nadenken 
over de toekomst en waar mogelijk 
en waar nodig anticiperen op ontwik-
kelingen. 

We hebben gesproken over de pas-

torale bezetting en pastorale dienst-
verlening, over het kerkbezoek, over  
het hebben van voldoende vrijwil-
ligers, over de vraag: wanneer is een 
parochiekern vitaal en wanneer niet 
(meer), over onze financien en over 
het onderhoud van de gebouwen. 
Het was een goed overleg, vrijuit na-
denken zonder conclusies te trekken 
of besluiten te nemen. 

Afgesproken is dat de beide parochie-
besturen het gesprek gaan voortzet-
ten. Samen met de beheercommissie, 
pastoraatsgroep en de parochianen 

in elke kern willen wij later dit jaar  
samenkomsten (parochiekernbijeen-
komsten) houden om met elkaar na 
te gaan hoe uw kern ervoor staat, 
welke ontwikkelingen er mogelijk zijn 
en om uw mening te vragen.  

Op deze wijze willen wij komen tot 
een gezamenlijk gedragen toekomst-
beeld.

Namens het federatiebestuur,
W. Schildwacht

Bestuursnieuws Clara & Franciscus Federatie

Clara & Franciscus Verdieping  
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Bedevaart naar Brielle

Onze jaarlijkse bedevaart naar de Martelaren van Gorcum in 
Brielle ligt weer voor ons. In de lijn met het “Jaar van het Ge-
bed”, luidt het thema dit jaar “Volharden in het Gebed”. Dat is 
wat die 19 mannen deden in afwachting van hun lot: bidden. 
En het gaf hen kracht om de weg die voor hen lag te gaan. 
Net zoals ons gebed ons kracht kan geven om de tegensla-
gen in ons leven het hoofd te bieden… 

De bedevaart is dit jaar op zaterdag 7 juli. We vertrekken om 
9.00 uur vanaf de Noordhoek in Roelofarendsveen. In Brielle 
vieren we de Eucharistie, de kruisweg, de vesper en eindigen 
we met een processie naar het martelveld. Er is ook een spe-
ciaal jongerenprogramma.  Rond 18.00 uur verwachten we 
weer terug te zijn. De kosten bedragen € 6,-. Neem wel zelf 
een lunchpakket mee, er is gelegenheid om dit in het heilig-
dom te nuttigen. Koffie, thee e.d. zijn wel aanwezig. 
U kunt zich uiterlijk t/m 1 juli aanmelden bij: Anneke Riet-
broek (071 331 30 57, e-mail a.rietbroek@casema.nl). Graag 
bij de bus gepast betalen.

Het heiligdom in Brielle is in de maanden juli en augustus 
overdag geopend. Op dinsdagen en donderdagen wordt er 
‘s middags om 16.00 uur ook de eucharistie gevierd. Voor 
informatie zie: www.martelarenvangorcum.nl.

Graag tot ziens!
Pastoor Jack Glas

Bloemetjes behang of strakke 
witte muren? Deel 1
Is God te zien? Of je nu voor het eerst op jezelf gaat wonen 
of je gaat verhuizen, het eerste wat je doet als je de nieuwe 
woonruimte binnen treedt is je voorstellen hoe de woning er 
uit gaat zien. Wordt het behang, gaan er schrootjes tegen de 
muur of wordt alles glad wit gestuukt.

Vieren

Kinderen willen zich nog al eens afzetten tegen ouders en 
kiezen dus voor een totaal andere inrichting dan hun ouders. 
Soms zelfs het totaal tegenovergestelde. In de geschiede-
nis van onze kerk kom je dat zelfde fenomeen ook tegen. 
Onze Joodse ouders (de christelijke kerk is geworteld in het 
jodendom) hielden en houden nog steeds strikt vast aan het 
beeldverbod. Voor hen is het niet afbeelden van God een 
uiting van grote eerbied voor God.

Wij kunnen vanuit onze menselijkheid God met niets ver-
gelijken. Niets in de hele schepping waarin wij leven is een 
weergave van God. Het maken van beelden van God stond 
en staat bij hen gelijk aan afgodendienst. 
In de Bijbel kun je daarover bijvoorbeeld lezen bij Exodus in 
hoofdstuk 32. Het verhaal over het gouden stierenbeeld. In 
hun angst probeerde het volk van Israël de Hemelse Vader 
zichtbaar te maken in een gouden beeld van een stier.

Kalender juni 2018

2 juni 11.00 uur HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal Priesterwijding Daan Huntjens 

5, 12, 19, 26 juni  19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen            Schriftinstuif

5, 12, 19, 26 juni 19.00 uur  H. Martinuskerk, Noorden                              Stiltemeditatie

6 juni             19.30 uur   H. Adrianuskerk, Langeraar                           Schriftinstuif

24 juni  10.30 uur   H. Petruskerk, Roelofarendsveen           TV-viering

7 juli 11.00 uur Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum Nationale Bedevaart Brielle

Clara & Franciscus Vieren



7SAMENstromen • juni 2018

Clara & Franciscus Vieren

God, bron van licht,

laat ons niet alleen

wanneer de toekomst een donker  

gapend gat lijkt

en alle hoop ons ontnomen dreigt te worden.

Maak ons open voor uw aanwezigheid,

maak ons open voor de mensen om ons heen.

Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus,

Amen.

God wordt zichtbaar in de mensenzoon Jezus
Met het groeien van de Kerk van Christus kwam het afzetten 
tegen de joodse wortels van de Kerk. We hadden Jezus. De 
Zoon van God. Men hoopte door het maken van beelden, 
schilderijen en iconen de Zoon van God dichterbij te bren-
gen.

Het begin was sober, simpele tekeningen op de graven in de 
catacomben: een lauwerkrans, een anker, een duif met een 
takje. Tekenen van hoop op een nieuw leven. 

In de 4e eeuw vond een omwenteling plaats, de Kerk werd 
een erkende Godsdienst. Er komen overal kerkgebouwen. 
Men neemt vers 12 uit hoofdstuk 22 van het evangelie van 
Lucas ter harte: “Daar treft u een bovenzaal gereed voor het 
feest, maak deze klaar”.

Een kerk moet dus een feestelijk ingerichte ruimte zijn. Er 
komt marmer op de vloer en aan de muren; er verschijnen 
mozaïeken met dieren, planten en bloemen. Dit alles om een 
feestelijke, paradijselijke sfeer op te roepen. 

Bloemetjes behang of strakke 
witte muren? Deel 2
Leermiddelen
In de eeuwen die volgen op de 4e eeuw begint men steeds 
meer en meer beseffen dat de afbeeldingen tot veel meer 
kunnen dienen dan het oproepen van een feestelijke sfeer. 
Je kunt mensen er ook iets mee laten leren. Je ziet vanaf dan 
steeds meer afbeeldingen ontstaan rondom de eucharistie, 
zoals bijvoorbeeld afbeeldingen over de wonderbare brood-
vermenigvuldiging, de wonderbare visvangst, de opwekking 
van Lazerus.

Tegen de achterkant van de kerk (de apsis) verschijnt een 
portret van tijdloos portret van de majesteitelijke Christus. 
Een afbeelding van de Zoon die zal terugkomen op het einde 
der tijden. Bij binnenkomst van het kerkgebouw sta je als het 

ware oog in oog met de Christus. We kunnen ons het revolu-
tionaire van deze ontwikkeling nauwelijks voorstellen. Maar 
voor de Christenen die dan nog relatief dicht op hun Joodse 
roots zitten moet het een enorme stap geweest zijn.
 

Beeldenstrijd
In de kerkelijke ruimte worden in zijruimtes kleine afbeel-
dingen aangebracht. Het geeft de mensen de kans om deze 
aan te raken, bij te bidden of er een kaars bij te branden. De 
volgende stap is snel gezet. De afbeeldingen vinden ook in 
de huizen van mensen een plek. Het aanbidden van beelden 
licht op de loer.

Het ging en gaat nog steeds in de kerk tenslotte niet om de 
afbeelding of afgebeelde zelf, maar naar waar of Wie deze 
verwijst. Naar de Zoon en hemelse heerlijkheid bij de Vader.
Vooral in de oosterse kerk in de 8e eeuw komen er vanuit de 
kerkelijke overheid een tegenreactie. De kwestie speelt dan 
zich vooral af rondom iconen (deze worden gezien als ven-
sters op het hemelse).De strijd tussen wel afbeeldingen of 
geen afbeeldingen wordt uiteindelijk beslist in het “7e oecu-
menische concilie” te Nicea in het jaar 787. Keizerin Irene, 
regentes voor haar zoon Constatijn VI, roept de kerkelijke 
vaders bijeen.  

Zij besluiten dat iconen van Christus, Maria en de heiligen 
wel vereerd mogen worden maar niet aanbeden. Aanbidden 
is alleen bestemd voor God. 



Door: Riet Hekkenberg

Toen ik in juli 2014 gevraagd werd om 
mee te denken over het starten van 
‘Fietsmaatjes’ dacht ik: We beginnen 
met een klein groepje en proberen een 
fiets bij elkaar te lobbyen. Jan van der 
Salm, Dick van der Meer en ik vormden 
het bestuur. Als promotie van het plan 
reden we met vier geleende fietsen 
mee in de kermisoptocht in september 
van dat jaar en deelden flyers uit. 

Toen ging het snel. Fietsmaatjes wordt 
’gedragen’ door de gemeenschap. De 
vrijwilligers en sponsoren stroomden 
toe en al snel hadden we drie fietsen 
dankzij grote sponsors als Rotary, Lions 
en Rabobank. Het was ongelooflijk. 

Clara & Franciscus Ontmoeting  

Toen de duofietsen een onderdeel 
werden van het dorpsbeeld kwamen er 
steeds meer gasten die hun schroom 
overwonnen en mee wilden. 

In het begin roosterden we alles 
handmatig, dat was een dagtaak. Nu 
is er een online rooster met vaste en 
ook flex ritten. Er zijn coördinatoren, 
er is een ophaalservice bij pech en een 
technoteam, waaronder Joep, van Bike-
Zone. Onze redders in nood bij techni-
sche problemen. 

Er zijn zes fietsen in Kaag en Braassem 
en 117 vrijwilligers en nog 11 mensen 
staan op de wachtlijst voor een intake-
gesprek en een instructierit. Dan rijden 
we smalle weggetjes en hoge bruggen. 

’Zo maak je iemands leven 
een beetje leuker’
De eerste rit van Fietsmaatjes Kaag en Braassem was op 30 april 2015. Het idee is simpel: Op een 
hiervoor bestemde duofiets gaat een vrijwilliger fietsen met iemand die dat zelf niet (meer) kan. 
Voorzitter Idi van der Meer kijkt met verbazing terug op de vlucht die dit idee nam. 

Alle vrijwilligers krijgen ook een EHBO 
opleiding. Er worden ongeveer 150 
gasten regelmatig opgehaald. De jong-
ste gast is 14 jaar, de oudste 97. Ons 
streven om met een gast 1 keer per 
2 weken te fietsen halen we nog niet. 
Daarvoor hebben we meer vrijwilligers 
nodig!

Carla van Ruiten is anderhalf jaar 
geleden begonnen als vrijwilliger: ‘Ik 
zag ze fietsen en dacht: Dat lijkt me 
leuk. Ik fiets graag en ik houd ook van 
oudere mensen. Ik ben een zogenaam-
de ‘flexer’. Dat betekent dat ik niet op 
vaste dagen fiets, maar als het uitkomt 
een rit kan inplannen. De mensen die ik 
meeneem genieten. Van de aandacht, 
de gesprekken onderweg. En weer 
eens de wind door je haren voelen, 
desnoods een keer natregenen. 

Voor een rit is drie uur ingepland, 
inclusief het halen en brengen. We 
gaan onderweg wat drinken of ergens 
stilstaan op een mooi plekje. Ik ben 
wel eens met een gast naar Intratuin 
gefietst. De mensen mogen zelf kiezen 
waar ze heen willen. Vaak laten ze de 
keuze ook aan mij. Het is een prachtige 
vrijwilligersbaan, je krijgt een goede 
band met je fietsmaatje, daar geniet ik 
zelf echt van’.

Fietsmaatjes mag nog verder groeien, 
nieuwe sponsors, vrijwilligers en gasten 
zijn welkom. Idi: ‘Onze wens is om op 
alle fietsen de zogenaamde Big Apple 
banden te hebben zodat de vering be-
ter wordt voor nog meer comfort’. Voor 
informatie zie www.fietsmaatjeskb.nl of 
fietsmaatjeskb@gmail.com.

8            www.rkgroenehart.nl

Een interview met Fietsmaatjes Idi van der Meer en Carla van Ruiten

Samen genieten van een fietstocht
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Petrus en Paulusdag
Zondag 1 juli is het patroonsfeest van 
de HH. Petrus en Paulus. Traditiege-
trouw hebben we dan een feestelijke 
viering waar de koren aan meewerken. 
Er is ook kinderkerk. De viering is, als 
het weer meezit, buiten voor de pas-
torie. Als u uw eigen stoel mee neemt, 
bent u verzekerd van een prettige 
zitplaats. Maar er zullen ook stoelen 
worden klaargezet. De viering start om 
11.15 uur. 

Voorafgaand aan de viering heeft Rock 
Solid een bijzondere activiteit voorbe-
reid: “geocaching”. Rond 9.30 uur wordt 
u, met uw mobiele telefoon op pad 
gestuurd, voor een avontuurlijke wan-
deltocht. Wilt u liever zonder telefoon 
op stap? Geen probleem, u kunt ook 
zonder mobiele telefoon hieraan mee-
doen, dan krijgt u een kaart mee.
Daarnaast zal er, vanaf 10.30 uur koffie, 
thee en limonade klaar staan in het 
Achterom. Uiteraard met iets lekkers 
erbij! Ook als u niet meedoet aan de 
activiteit, bent u van harte welkom! 
Ook na de viering zal er de mogelijk-
heid zijn om bij te praten, en een spel-
letje te doen. Achter de pastorie, in de 
tuin wordt gezorgd voor een hapje en 
een drankje. Eerst iets te knabbelen, 
gevolgd door soep, saté en pannenkoe-
ken. Wat ons betreft wordt het weer 
een mooie dag! Graag tot zondag 1 juli! 

Werkgroep Petrus en Paulusdag

Eerste Heilige Communie
Op zondag 22 april deden 17 kinderen 
hun Eerste Heilige Communie in de 
kerk in Aarlanderveen. De kinderen, 
hun ouders en broertjes en zusjes zijn 
het afgelopen jaar 6x bij elkaar geko-

men om zich voor te bereiden op de 
Eerste Heilige Communie. De commu-
nicanten met behulp van het project 
“Blijf dit doen”. De ouders, broertjes en 
zusjes allen op hun eigen manier. 
De zon scheen uitbundig, wat deze dag 
een extra feestelijk tintje gaf. De kerk 
was versierd met de silhouetten van 
alle communicanten, mooie collages 
en natuurlijk mooie bloemstukken. Het 
werd een hele mooie viering, waarin 
pastor Bosma voorging. En waarin de 
kinderen zelf heel enthousiast de lied-
jes hebben gezongen onder begelei-
ding van Annie en Lindy. 

We hopen dat de kinderen de naam 
van het project waarmaken en snel te-
rugkomen voor hun tweede communie. 
In juni is de dankviering in Langeraar.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Peuterkerk
Zondag 6 mei was er peuterkerk, 

Clara parochie  

speciaal voor de kleinsten (1-2 jaar 
tot kleuterleeftijd) en hun families. Dit 
keer hebben we het verhaal van de 
Ark van Noach gelezen (Ruben en de 
Ark van Noach van Dick Bruna). Voor 
de gelegenheid was er een echte ark 
geknutseld zodat alle meegebrachte 
knuffels in de Ark mee konden varen. 
We hebben samen gezongen, gebeden 
en een kaarsje bij Maria opgestoken. 
Na afloop hebben we potjes versierd 
en bloemen gezaaid om de aarde weer 
opnieuw kleur te geven. Iedereen heeft 
zijn creatie mee naar huis genomen en 
wij zijn benieuwd naar het resultaat. 
Misschien willen jullie ons dat een vol-
gende keer vertellen?

De volgende peuterkerk is op zon-
dag 17 juni om 10.00 uur. Wat we die 
ochtend precies gaan doen is nog niet 
helemaal duidelijk maar een van jullie 
had afgelopen keer zijn gitaar meege-
nomen. Dat bracht ons op een idee 
en het lijkt ons erg leuk als iedereen 
die dat leuk vind iets meeneemt om 
samen muziek te kunnen maken. Het 
is die ochtend vaderdag dus we gaan 
er samen een feestje van maken. Kom 
je ook?

Groetjes Jessika 
Werkgroep Peuterkerk

Aarlanderveen

Lief en leed

Overleden
18 april  Hendrica J. Valentijn-van der Hoort                   84 jaar
10 mei   Johanna C.M. Bartels-de Groot                             83 jaar

Brannon, Collin, Danny, Jasper, Lisanne, Lise, Lizzie, Maaike, Madelon, Meike,  
Merette, Niels, Rick, Rosanna, Sven, Thijs en Xander, gefeliciteerd!



Kicala wil het stokje  
doorgeven
Nu 10 jaar geleden was het nieuw: 
KiCaLa, Kinder Catechese Langeraar. 
Een nuttig vervolg op de eerste com-
munie voorbereidingen waar kinderen 
bezig waren met kerk en geloof (nu het 
Anker project) in de leeftijd tot het H. 
Vormsel. We zijn bezig met catechese, 
samen bidden, knutselen, speurtoch-
ten...en nóg is het leuk... We hebben 
altijd het voorrecht gehad van kinderen 
die gemotiveerd, enthousiast, open en 
eerlijk waren. 

Maar 10 jaar later zijn de kinderen uit 
de eerste jaren volwassen geworden. 
Ook mijn kinderen zijn de leeftijd tus-
sen communie en vormsel ontgroeid. 
Tijd voor vernieuwing, ook in de leiding. 
Met heel veel enthousiasme zeg ik: gun 
het jezelf met deze kinderen op pad te 
gaan, het is een prachtige leeftijd. 

Misschien kan je drijfveer zijn dat je het 
in ieder geval voor je eigen kind(eren) 
doet, of voor jezelf. Ik heb er zeker zelf 
ook veel van geleerd en heb er prach-
tige vriendschappen aan over gehou-
den. Welk enthousiast groepje ouders 

wil de leiding van KiCaLa overnemen? 
(Evt. met ondersteuning van de huidige, 
afscheidnemende leiding)? Voor ons 
een deur dicht, voor jou/jullie een deur 
open? Mocht je vragen hebben, bel me 
gerust.

Namens de huidige leiding (Corine Dobbe, 
Sandra Versluis, Stephanie Kouwenhoven), 
Liesbeth van Woudenberg 
tel. (0172) 53 89 68 of (06) 28 25 62 86.

Eerste Heilige Communie 
Zondag 22 april deed ik samen met 
13 andere kinderen mijn 1e Heilige 
Communie in Langeraar. ’s Morgens 
vroeg opgestaan om mijn mooiste 
kleren aan te doen. Daarna op tijd naar 
de kerk om eerst foto’s te maken in de 
tuin van de kerk met mijn ouders en 
zus en ook met alle kinderen, pastor 
Jagerman en diaken van Aarle.

Toen was het eindelijk 11.15 uur en 
begon de viering, we liepen met alle 
communicanten en de pastor een 
rondje door de kerk met onze doop-
kaars. Bij het altaar werd deze aange-
stoken en mochten wij op het altaar 
zitten. Bij het dekken van de tafel 

mochten wij allemaal helpen. 
Ik mocht de belletjes brengen.
Daarna mochten we bij onze ouders 
gaan zitten en was het grote moment 
daar. Best spannend, want waar 
smaakt zo’n hostie naar?

Ik kreeg mijn Eerste Heilige Communie 
samen met papa, mama en Bianca.
Daarna ging ik bij de jongens en meis-
jes van kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’ zit-
ten om de laatste liedjes met hun mee 
te zingen. Wat een prachtige viering.

Iedereen van het Ankerteam bedankt 
voor het helpen bij de voorbereidingen.
Pastor Jagerman en diaken Van Aarle  
bedankt voor het voorgaan tijdens deze 
bijzondere en mooie dag.

Groetjes Francesca Loos

Uitje kinderkoor 
De Vrolijke Noot 
Op zaterdag 12 mei  gingen wij met  
kinderkoor De Vrolijke Noot midget-
golfen. We gingen met 12 kinderen en 
4 auto’s. Chantal, Nikolai, Jeroen en 
Stefanie gingen ons brengen en bege-
leiden bij de midgetgolfen.

De midgetgolf baan had18 holes en 
we hadden groepjes van 3 dus waren 
lekker snel aan de beurt. Omdat het 
lekker weer was kregen we aan het 
einde een ijsje. Daarna terug naar het 

Clara parochie  

10            www.rkgroenehart.nl

Eerste Heilige Communie

Langeraar
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Langeraar

koetshuis, waar we met elkaar lekker 
patatjes hebben gegeten.
Om half zeven gingen we naar de kerk 
waar we nog even gingen oefenen.
Om 19.00 uur begon de viering waar 
wij mochten zingen.
Aan het einde van de viering hebben 
we een collecte gehouden om dit leuke 
uitje te betalen.
Dus bedankt voor uw gulle gift.

Groetjes Bianca Loos en de kinderen 
van Kinderkoor De Vrolijke Noot

Wie wil er mee fietsen voor 
het Adrianusbos? 
Achter de kerk in Langeraar ligt een 
mooi stukje natuur waar het lijdensver-

Vanaf de Adrianustoren

• Alle communiecantjes en ouders van harte gefeliciteerd met de Eerste Heilige Communie. Het was een mooie viering en de 
kinderen van de Vrolijke Noot hebben enthousiast gezongen.

• Wil je ook mee gaan zingen in het kinderkoor? Leuk hoor als je mee doet. Zingen maakt iedereen blij. Je kunt je opgeven bij 
Chantal Keijzer, zij is de dirigente van het koor, chantalkeijzer@hotmail.com, tel. (06) 27 52 21 93.

• Of misschien wil je misdienaar worden, dat is ook een mooie taak in de kerk. Hiervoor kun je je opgeven bij Karina  
Hoogervorst, karinahoogervorst@casema.nl, tel. (0172) 60 47 10.

• In juni hopen we weer met de vrijwilligers van de jongerengroepen om de tafel te zitten De datum is nu nog niet bekend, 
maar als de Samenstromen bij u binnen komt zal dit zeker wel het geval zijn. We nemen dan afscheid van mensen die  
per 1 juli gaan stoppen en willen met elkaar nadenken hoe verder te gaan.

• De pastoraatsgroep bestaat nu nog uit 5 personen, maar in september gaat Marleen den Haan hiermee stoppen.  
Dus zijn we opzoek naar nieuwe mensen die de pastoraatsgroep willen komen versterken. We snappen dat je eerst wilt  
weten wat dit allemaal inhoudt, daarom bel of mail naar diaken André van Aarle voor meer informatie  
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl tel. (06) 21 69 32 67. Je bent van harte welkom.

Uitje kinderkoor De Vrolijke Noot

Lief en leed

Huwelijk
Op zaterdag 16 juni om 16.00 uur, vindt het huwelijk plaats van 
Rafef Mansur en Vera Nalbandian.

Wij wensen Vera en Rafef een onvergetelijjke dag en een mooie toekomst.

haal van de Heer wordt uitgebeeld door 
middel van staties waar u langs kunt 
lopen. Nu organiseert de Rabobank 
zondag 24 juni een fietstocht waar de 
gereden kilometers omgezet worden 
in euro’s. Waar de vijf vrijwilligers dan 

weer leuke dingen van kunnen doen ten 
gunste van het Adrianusbos. Als u mee 
fietst doet u het dan voor het Adrianus-
bos? We wensen u goed fietsweer!   

Kees, Gert, Co, Aad, Jos en Harry



Andante 50 jaar 
Op 12 juni gaan we met het hele koor 
(inmiddels weer uitgegroeid tot 19 
mensen) een dagje uit ten gevolge van 
het 50-jarig bestaan. Wat we gaan doen 
is voor de meeste leden nog een ver-
rassing, maar wat al gezegd kan wor-
den, we gaan met de bus en die wordt 
gesponsord door de firma v.d. Laan 
(hulde, en dank je wel John!) Chauffeur 
is Wim Balvert, ook een koorlid! In de 
volgende Samenstromen komt zeker 
een verslagje!!

Feestcomité

Taizé viering zondag  
in de Gereformeerde kerk PKN aan de 
Achterweg in Nieuwkoop
Op zondag 10 juni organiseert de werk-
groep Taizé vieringen van de Hervorm-
de en Gereformeerde PKN gemeente 
in Nieuwkoop weer een Taizé viering. 
Ditmaal in de Gereformeerde Kerk aan 
de Achterweg. Aanvang 18.30 uur. 
Het is een viering van zang en medi-
taties, stilte en gebed.  De viering zal 
worden voorgegaan door een goede 
bekende, Ds Corinne Groenendijk. Zij is 
goed bekend en ervaren met het reilen 
en zeilen in Taizé. Iedereen is van harte 
uitgenodigd deze gebedsviering mee te 
vieren.
We gaan prachtige Taizé liederen zin-
gen waarvan enkele misschien bekend 

zijn en enkele andere minder bekend 
zijn. De liederen worden soms in hun 
originele taal gezongen, soms in het 
Nederlands. Die korte liederen worden 
misschien wel 5 of 7 keer herhaald 
om de verbinding tussen mond, hoofd 
en hart ruimte te geven. Ook de stilte 
moet inspireren tot meditatieve inkeer 
en zingend bidden. Iedereen krijgt de 
gelegenheid om een kaarsje te ontste-
ken onder het zingen van een medita-
tief gezang, ten teken van het feit dat 
wij kinderen van het licht zijn.
Wilt u voor de viering kennis maken 
met de liederen? Een uur voor de 
viering, dus om 17.30 uur gaan we 
onder leiding van Saskia ten Have wat 
inoefenen en u bent welkom om mee 
te oefenen. Kom dus allen en proef de 
sfeer en beleef de stilte. Na de viering 
zal er koffie en thee zijn.

Bloemen
Wat hebben we toch een geweldige 
bloemengroep. Donderdag 12 april was 
de hele groep bij elkaar en kreeg een 
workshop aangeboden door Yvonne de 
Carpentier, een professioneel bloe-
miste. Eerst werd de tuin rondom de 
kerk bekeken en kon Yvonne uitleggen 
welke planten, bloemen en bladeren 
het goed doen in een mooi bloemstuk. 
Maar goed dat we ook zo’n geweldige 
tuingroep hebben die de tuin toch 
maar prima verzorgd. Daarna bestond 

de workshop uit het maken van een 
bloemstuk in een mand, voor aan 
de pilaren. Daarna gaf Yvonne nog 
aanwijzingen voor het maken van grote 
bloemstukken, want aan kleine tafel-
stukjes heb je niet zo veel in een grote 
kerk!! Er werd een gezellige lunch-
pauze ingelast en daarna werd er weer 
doorgewerkt want de eerstvolgende 
zondag was het feest van de Eerste Hei-
lige Communie voor 16 kinderen. Een 
mooi getal, want zo kon aan elk van de 
8 pilaren naast de bloemstukken ook 
een tekening van de communicanten 
worden opgehangen. Het waren uitver-
grotingen van de zelfportretjes die ook 
in het liturgieboekje waren afgedrukt. 
Samen met de mooie witte doeken 
links en rechts van het hoogaltaar was 
de kerk weer geweldig versierd een 
Eerste Heilige Communiefeest waardig. 
Dames, weer hartelijk dank daarvoor!

BCP

Bijdrage
Bij deze Samenstromen treft u een 
brief van de penningmeester met een 
acceptgiro aan. Die is, zoals in de brief 
te lezen is, voor het overmaken van een 
bedrag als bijdrage in de kosten voor 
uw lijfblad Samenstromen. Een mooi 
blad waar elke maand weer veel vrijwil-
ligers veel tijd in steken om u van infor-
matie, maar ook van mooie teksten en 

Clara parochie  
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Bloemstuk in een mand, voor aan de pilaren

Nieuwkoop
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Nieuwkoop  

verhalen te laten genieten. Bovendien 
zorgen zij er voor dat het er aantrekke-
lijk uit ziet. Dat is u toch wel wat waard? 
Gauw een leuk bedrag overmaken al 
of niet met gebruik van de acceptgiro. 
Alvast hartelijk dank!!

BCP

GezinsViering
Na een paar zeer feestelijke vieringen 
is er zondag 10 juni weer een “gewone” 
gezinsviering. Het is de laatste van dit 
schooljaar. Deze keer een vroege vie-
ring om 9.15 uur. Wij hopen heel veel 
gezinnen te mogen begroeten.

Werkgroep GezinsVieringen 

KinderWoordDienst
Zondag 1 juli sluiten we dit seizoen  
af tijdens de viering van 9.15 uur.  
We hopen er een gezellig uurtje van  
te kunnen maken.

Werkgroep KinderWoordDienst

Jeugdkoor Flos Campi
10 juni zingen we tijdens de laatste ge-
zinsviering van dit seizoen. We sluiten 
met het koor het seizoen af op zondag 
24 juni. Dit doen we met een koffiecon-
cert in het Parochiehuis. Het concert 
beging om 12.00 uur.
Na het concert gaan we met de koor-
leden nog iets gezelligs doen. Wat? Dat 
blijft nog even een verrassing. 

Nieuwe leden zijn nog steeds van harte 
welkom! 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! Dinsdagavond 19 – 20 
uur in het Parochiehuis.

Bestuur en leden Jeugdkoor Flos Campi 

Beste parochianen van 
Nieuwkoop
Wat fijn dat het Liliane fonds getuige 
mocht zijn van deze blijde gebeurte-
nis met 16 communicanten op 15 
april 2018. Deze kinderen hebben de 
afgelopen maanden hun beste beentje 
voortgezet om te laten zien dat ze er 
ook bij horen. Ook de kinderen die het 
Lilianefonds met hun hulp kan helpen 
willen erbij horen.
Door het ophalen van € 343,59 kunnen 
we daadwerkelijk het leven van Anshu, 
Daouda en Jeffrey verbeteren.  Als we 
denken aan operaties, fysio, logopedie, 
schoolboeken en andere ondersteu-
ning dan denken we heel vaak aan 
forse bedragen. Maar in ontwikkelings-
landen kunnen we met een bescheiden 
bedrag van gemiddeld € 150,-- een kind 
een jaar lang helpen. Maar zoals u zult 
zien is soms ook een lager bedrag al 
genoeg om het leven van een gehandi-
capt kind aanzienlijk te verbeteren.
Op de oproep van de pastoor voor een 
zachte deurcollecte is spontaan goed 

gereageerd. Een verbazingwekkende 
€ 380,- kon worden toegevoegd aan de 
opbrengst van de communicanten.
Het Lilianefonds is daar heel erg blij 
mee en dankt u hartelijk namens de 
kinderen. Wilt u weten wat we hier mee 
kunnen doen, kijk dan op de website 
www.lilianefonds.nl

Hartelijk dank, Hans van Staveren 
Vrijwilliger Lilianefonds.

Eerste Heilige Communie 
Nieuwkoop 
Op 15 april deden deze 16 kinderen in 
onze eigen parochiekerk hun Eerste 
Heilige Communie. Eindelijk was het 
zover en mochten ook zij het Heilig 
brood van Jezus ontvangen. Het was 
een feestelijke viering in een prachtig 
versierde, goed gevulde kerk.

Aan het eind van de viering konden we 
het bedrag bekend maken dat voor het 
Liliane Fonds opgehaald was. Na afloop 
was er voor hen ook nog een deurcol-
lecte. Verderop leest u hier meer over.
Het project is inmiddels afgesloten. In 
de kerk deden we dit op 27 mei. 
Maar….dan houdt het niet op! We 
hopen deze kinderen, met hun familie, 
nog vaak terug te zien in onze kerk.
Het project dat we volgden heet niet 
voor niets “Blijf dit doen”.

Werkgroep Eerste Heilige Communie 

Pinksternoveen

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

Gebed dat werd uitgedeeld op 
14 mei bij de pinksternoveen

Eerste Heilige Communie



Vieringen in de week
Dinsdag 12 juni - Eucharistieviering
Dinsdag 26 juni - Woord- en Commu-
nieviering

De Nicolaashof 
Na de voorjaars bloeiende planten 
komen nu de zomerbloeiers tot bloei. 
Het is best de moeite waard om even 
een rondje Nicolaashof te wandelen, en 
te genieten van de diverse kleuren en 
vormen.

De schelpenpaden, dit voorjaar aan-
gelegd, zijn nu ook beter berijd- en be-
loopbaar. Dus bent u moeilijk ter been, 
kom ook gerust een kijkje nemen. 
Kom even tot rust op één van de ban-
ken en luister naar onze gevleugelde 
vrienden. Bent u met kinderen? Dan 
is een bezoek aan het paddenstoe-
lenhoekje wel leuk. Er ligt een map 
met natuurverhaaltjes. Er zijn ook 
speurtochtjes waarmee een leuk prijsje 
gewonnen kan worden.
Voor de liefhebbers is er door één van 
de vrijwilligers een kruidentuintje aan-
gelegd. De vlinderstruiken doen hun 
best om vlinders te lokken. 
Zacheus komt ook naar de Nicolaashof, 

u kunt hem dan vinden, met het bij-
belverhaal, in de vijgenboom. Job is nu 
al als afbeelding aanwezig. Beiden zijn 
gemaakt door onze staalkunstenaar 
Ton Hoogenboom.
Wilt u een langere wandeling? Het 
bruggetje naar Ursula is van 9.00 tot 
17.00 uur open. Ook daar kunt u de 
natuur bewonderen.
Onze eerste plantjes markt was een 
groot succes, maar het was dan ook 
prachtig weer.

Inloopochtend in ’t Anker
De gezamenlijke kerken in Nieuwveen 
organiseren iedere maandagoch-
tend in ’t Anker, A.H Kooistrastraat 
29 in Nieuwveen, een inloopochtend. 
Bezoekers kunnen een kopje koffie of 
thee drinken en met elkaar een praatje 
maken. De inloopochtend is van 10.00 
tot 11.30 uur en iedereen is van harte 
welkom.

Vanaf 16 april jl. sluit Tom in de buurt 
om de week van 10.30 tot 11.30 uur 
aan. Bezoekers en ook alle inwoners 
van Nieuwveen kunnen de dan aanwe-
zige wijkcoach vragen stellen over zorg 
en welzijn.

Interview met enkele 
wijkcontactpersonen
Wijkcontactpersonen, wie en wat zijn 
zij en doen zij? Onder leiding van Riet 
Spekman zijn er zo’n 20 vrijwilligers 
die wijkcontactpersoon zijn. Het is een 
vaste groep die 1 x per jaar bij elkaar 
komt voor overleg. Zij bezorgen elke 
maand trouw de Samenstromen bij u 
in de brievenbus, waarvan de grootste 
wijk 62 bladen telt, en jaarlijks de Kerk-
balans actiebrief.

Dit werk doen zij omdat ze het leuk 
vinden, je bent lekker bezig en heel 
belangrijk, men vindt dat zij ook hun 
steentje moeten bijdragen aan de kerk. 
Neem je verantwoording! Daarnaast 
zijn zij de ogen en oren van de wijk die 
zij toegewezen hebben gekregen. 

Zo kunnen zij bij ziekte, bepaalde 
verjaardagen en jubilea zorgen dat de 
desbetreffende persoon een kaartje 
ontvangt. 4 Wijkcontactpersonen zijn 
ook actief bij de ziekenbezoekgroep, 
om met enige regelmaat eens een 
bezoekje te brengen aan een zieke of 
oudere. Namens de hele kerkgemeen-
schap mag ik u allen, die zich zo inzet, 
heel hartelijk danken.

Marjan Berkhout

Clara parochie  
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Nieuwveen

De Nicolaashof
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Martinus deelt mee…..  
Als dit stukje geschreven wordt, zijn we 
nog in afwachting van de Heilige Geest. 
Ik hoop dat het niet teveel uit de tekst 
blijkt…

De Hemelvaart des Heren ligt achter 
ons en het vuur van Pinksteren lonkt al 
in de verte. De eerste Christenen kwa-
men nog vol verwarring bijeen omdat 
hun grote Meester was ontvallen. Zij 
waren zoekende naar invulling, een 
nieuwe vorm van samenkomen en van 
omgaan met elkaar. Eigenlijk is er in die 
tweeduizend jaar niet zo veel veran-
derd, ook wij zijn nog steeds zoekende, 
moeten wij omgaan met veranderingen 
in kerk en maatschappij. 

U vond de afgelopen weken een brief 
van de beheercommissie van onze 
parochiekern over de toekomst van 
ons kerkgebouw, het kerkplein en de 
parkeerplaats. Zowel de gemeente als 
de parochie studeren los van elkaar op 
de (on-)mogelijkheden om onze kerk en 
ons dorp toekomstbestendig te maken. 
Een ingewikkeld proces wat zorgvul-
dig en van alle kanten bekeken moet 
worden. De parochie laat zich hierin 
door professionals van het bisdom 
adviseren.

De zomer is inmiddels in aantocht, het 
werkseizoen loopt ten einde. Waimbaji 
verzorgt op 1 juli de traditionele buiten-
viering. In dit jubileumjaar van Waim-
baji hebt u mogen genieten van een 
aantal vieringen die een eigen muzikale 
sfeer hadden: gospel, opwekking, lie-
deren uit de musical Ruth en natuurlijk 
vorige maand de Afrikaviering met lie-
deren in het Swahili ondersteund door 
een djembé-groep. Natuurlijk werkte 
hieraan ook de Stichting Kaskazini 
mee, onze eigen Noordense stichting 
die kleinschalige projecten in Afrika 
ondersteunt. 

In de viering van 13 mei mochten we 
een nieuw misdienaartje verwelkomen. 
In de voetsporen van zijn grote broers 
mocht Kije Brouwer pastoor Glas assis-
teren tijdens de eucharistieviering. Een 
welkome aanvulling nu we ook afscheid 
moeten nemen van 3 acolieten. Wij 
wensen Kije veel plezier en voldoening 
tijdens zijn werk!

De pastoraatsgroep

Kruisbeelden tentoonstelling
Er hebben inmiddels heel wat mensen 
gereageerd op de oproep om een of 
meerdere kruisbeelden voor een be-

paalde tijd beschikbaar te stellen voor 
de tentoonstelling in de St. Martinus-
kerk van Noorden. Deze tentoonstelling 
kunt u bekijken van zondag 1 juli t/m 
zondag 26 augustus. In de volgende 
Samenstromen leest u meer over de 
opening van de tentoonstelling. Vanaf 
14 mei gaat Jan v. Capel aan de slag 
om er iets moois van te maken en gaat 
Liesbeth Smit opzoek naar vrijwilligers 
die als gastheer/ vrouw van 14.00 tot 
16.00 uur in de kerk willen zijn. Alvast 
dank aan de personen uit de verschil-
lende Parochies die een kruisbeeld 
willen uitlenen, al dan niet met een 
mooi verhaal. Ook dank aan de vrijwil-
ligers die hun tijd als gastheer-vrouw 
willen geven deze zomer. Heeft u de 
vorige kruisbeelden oproepen gemist 
of zou u graag gastheer of vrouw wil-
len zijn dan kunt u contact op nemen 
met Wil Knaap tel. 409283, per email 
wilknaap@hetnet.nl 

Herinnering en dank voor 
de Kerkbalans
De kerkgemeenschap in Noorden 
is een levende gemeenschap. Vele 
mensen staan vanuit de parochie klaar 
voor mede-dorpsgenoten. Wij willen de 
kerkgemeenschap maar ook het kerk-
gebouw  voor ons dorp behouden. U 
kunt dit doen door een bijdrage aan de 
Kerkbalans. Vele parochianen hebben 

Clara parochie  

Afscheid acolieten

Noorden
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al een bijdrage gestort op onze reke-
ning. Vorig jaar gaf u in totaal  
€ 33.400. Tot en met de maand mei 
2018 is al zo’n €  26.500 gestort op onze 
rekening. Wanneer u bent vergeten om 
uw bijdrage over te maken of nog iets 
extra’s wilt overmaken, maak dan uw 
(extra) bijdrage over op onze bankre-
kening NL90RABO03464467497 t.n.v. 
Parochie H. Clara Kerkbijdrage BCP 
Noorden. Onze hartelijk dank!

Beheercommissie Parochiekern Noorden

Regenboogviering 
15 april vierden we met de kinderen 
weer een Regenboogviering. Deze keer 
was de opzet van de viering aangepast. 
Ook de kinderen tussen de 8 en 11 jaar 
waren uitgenodigd. Na een gezamen-
lijke opening gingen de kinderen van 8 
jaar en ouders met Jos en Nienke mee 
en bleven de jongere kinderen bij An-
gelique en Hanriette. De ochtend stond  
in het teken van de herder die een 

schaap kwijt was. We lazen het verhaal 
en vervolgens gingen beide groepen 
op zoek naar het verloren schaap. De 
jongste kinderen zochten schaapjes in 
de kerk en dat bleek niet mee te vallen. 
Daarna lieten zij nog mooie dingen zien 
van de lente. De oudste kinderen von-
den aanplakbiljetten waarin gevraagd 
werd op zoek te gaan naar het ver-
dwenen schaap. De zoektocht verliep 
natuurlijk niet vanzelf. Daar moest be-
hoorlijk hard voor worden gewerkt. Via 
opdrachten, waaronder een doolhof 

Zoals een vlinder

met ingevouwen vleugels

stil en onopvallend

zo is een mens,

beschroomd en ingekeerd

tótdat

in licht en warmte

de vleugels zich ontvouwen,

de mens in kleur en dans

de ruimte kiest

zoals een vlinder

zoekt naar voedsel,

in de diepte van de bloem

de nectar, goed en zoet

zo is een mens

speurend in de diepte,

naar liefde, goed en zoet

mens tot mens,

de nectar van het naaste zijn
 

Heleen Pasma

werd de schaap uiteindelijk in de sloot 
gevonden!

Met de nieuwe opzet proberen we ons 
programma beter aan te laten sluiten 
bij alle leeftijden. Deze ochtend was in 
ieder geval erg geslaagd. 17 Juni is er 
weer een Regenboogviering en ook dan 
maken we een opzet met 2 verschil-
lende groepen. Hierbij nodigen we dus 
alle kinderen van 2,5 jaar tot 11 jaar uit 
om eens te komen luisteren en vooral 
om mee te komen doen! Tot dan!

Werkgroep de Regenboogviering; 
Jos Schalkwijk, Hein Wagenaar, Nienke 
Schalkwijk, Angelique Pietersen en  
Hanriette Brouwer 

 

Noorden

Kije Brouwer, Bram Verhoeff, Lucia Volle bijgenaamd Roman, van harte gefeliciteerd 
met jullie Eerste Heilige Communie! Wij wensen jullie veel plezier in en aan jullie geloof

Regenboogviering 
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Vieringen op vrijdagmorgen
8 juni om 9.00 uur - Eucharistieviering                                                                                                             
22 juni om 9.00 uur - Woord en Com-
munieviering

Pinksternoveen                                                                                                                                  
Op 15 mei deed de Pinksternoveen 
Zevenhoven aan. De karavaan van ge-
lovigen die op vrijdag 11 mei van start 
ging voor de negendaagse noveen, 
op weg naar Pinksteren, belandde in 
onze knusse kerk om te bidden om de 
Heilige Geest. Koor Revival was ver-
antwoordelijk voor de organisatie van 
deze viering, de zang werd ook door 
hen verzorgd.  De noveen is bij uitstek 
een gelegenheid om met gelovigen 
van vele kernen samen te komen en 
dat zie je dan ook terug in de opkomst 
bij deze vieringen. Mensen komen 
vanuit allerlei andere parochiekernen 
samen om te vieren en te bidden.    

Het brengt mensen samen, mensen 
die al jaren meedoen, kennen elkaar 
van het jaar ervoor of misschien wel 
alle jaren ervoor. Dit jaar was het 
de 25e Pinksternoveen. Pastor Leo 
Peeters startte er destijds mee en 
na al die jaren is er nog steeds een 
trouwe schare van volgers. De noveen 
werd afgesloten in de Bonifatius-
kerk in Alphen aan den Rijn. Pastor 
Peeters mocht in deze jubileumvie-
ring voorgaan. En ook dat werd een 

feest. De Pinksternoveen heeft zijn 
bestaansrecht ruimschoots bewezen. 
Dat bewees ook weer de opkomst in 
Zevenhoven, waardoor de gelovigen 
intens werd meegevierd.        
Op naar de 26e !

Patroonsfeest                                                                                      
Op zaterdag 23 juni vieren we in onze 
parochiekern het patroonsfeest van 
de Heilige Johannes. En dat is toch 
waarlijk niet de geringste onder de 
heiligen die we kennen. Johannes, die 
opriep tot bekering en die zei: “Na mij 
komt nog iemand die veel belangrijker 
is dan ik. Ik ben het niet eens waard 
om schoeisel los te maken.”  Het is 
een ondankbare taak om iets aan te 
gaan kondigen, wat voor alle mensen 
iets ondenkbaars is. Wie is die iemand 
dan? Wat kunnen we van die iemand 
gaan verwachten? Waarom moet ik mij 
eerst gaan bekeren? Mijn leven loopt 
toch lekker zo?                    

Aan Johannes de taak om de mensen 
met de neuzen de goede kant op te 
krijgen en waarlijk te geloven in de 
komst van de Messias. Zo’n heilige 
hebben wij als parochiekern toebe-
deeld gekregen.  Iemand die zijn hele 
leven opofferde om de boodschap van 
de komst van Jezus bekend te maken. 
Zijn dag mogen we daarom vieren met 
grote blijdschap. Hoewel we normaal 

gesproken na de viering koffiedrin-
ken op de zondagen, doen we dit nu 
op zaterdagavond, op het feest van 
Johannes Geboorte. Het Caeciliakoor 
zal zijn beste beentje voorzetten, de 
koffie zal voor u klaar staan met wat 
lekkers erbij. Kortom, u bent van harte 
uitgenodigd. 

Activiteit Orangerie                                                                                                                                        
Dinsdag 26 juni sluiten we het 
seizoen af met een high tea. We 
starten om 12.00 uur met de voor-
bereidingen, zodat we omstreeks 
half 2 kunnen gaan genieten.                                               
Theepotjes graag meenemen.                                                                                                                                        

Wilt u meedoen? Geeft u zich dan op 
voor 16 juni bij Joke jokevtol@gmail.com 
te. (0172) 539 748. De kosten hiervoor 
zijn € 8,50. Graag tot de 26e.

Gerda, Joke en GerdaPinksternoveen                  

Clara parochie  

Zevenhoven

H. Johannes



Wijziging aanvangstijden 
zondagsviering
Vanaf komende zomer, om precies te 
zijn vanaf 8 juli, zal de kerktijd wekelijks 
gaan wisselen. De ene week om 9.15 
uur, de andere week om 11.15 uur. Dat 
vraagt even opletten en wat vaker in 
het rooster achterin de Samenstromen 
kijken. 

In de voorgaande jaren hadden we 
een vaste tijd voor de viering van 
zondagmorgen. Het laatste jaar was 
dat om 9.15 uur. In een gesprek met 
vertegenwoordigingen uit de parochie 
werd duidelijk dat men de voorkeur gaf 
aan wekelijks wisselen. Dat geeft meer 
ruimte aan de koren, musici, kosters, 
misdienaars en acolieten.

Nog even over de noodzaak van deze 
vroege en late tijden. Dit maakt het 
mogelijk dat de voorganger diezelfde 
morgen in nóg een viering kan voor-
gaan in een van de andere kernen van 
de parochiefederatie. Met elf kerken 
kan het niet anders, ondanks de hulp 
van emeriti-pastors en parochianen. 
Past de tijd u een keer niet, dan bent u 
natuurlijk altijd welkom in één van de 
andere kerken.

Eerste Heilige Communie 
Hoogmade/Woubrugge, 
Rijpwetering/Oud Ade  
De communicanten en hun ouders 
zijn er klaar voor.  In april hebben de 
kinderen een gezellige en boeiende 
speurtocht door de kerk van Oud Ade 
gedaan. Het doopvont, het altaar, de 
Godslamp en Maria, alles kwam aan 
bod. Tot zelfs het orgel en de sacris-
tie aan toe! En in de laatste week van 
mei hebben de kinderen alles voor de 
viering geoefend. 

De koren Enjoy (uit Hoogmade) en Losz 
(uit Oud Ade/Rijpwetering) hebben 
met elkaar gerepeteerd om samen in 
de viering op 3 juni te zingen. Twaalf 
kinderen, waarvan vier uit Hoogmade, 
zullen die dag voor het eerst de Heilige 
Communie ontvangen. Bent u erbij?

Rotsvast! Kliederkerk voor 
jong en oud  
Op zondag 10 juni is de tweede Klieder-
kerk in het Dorpshuis van Oud Ade. Om 
11.45 uur is het Dorpshuis open en om 
12.00 uur beginnen wij. De Kliederkerk 
is tot 14.00 uur. Dit keer is het thema 
“Rotsvast”. Wij lezen het Bijbelverhaal 
van de man die zijn huis op de rots 

bouwde. Met veel activiteiten, met een 
lied en het bijbelverhaal en met lekker 
eten maken wij er een mooie twee uur 
van voor jong en oud!! Komen jullie 
ook? Gezinnen? Opa’s en oma’s met 
kleinkinderen!! Neem elkaar mee!! Wel-
kom bij de Kliederkerk!!

Nieuwe misdienaars 
We zijn op zoek naar nieuwe misdie-
naars. Kinderen die dit jaar of volgend 
jaar de Eerste Heilige Communie doen, 
mogen een keertje kijken hoe het is om 
misdienaar te zijn. En wie besluit om 
een paar jaar misdienaar te zijn is één 
keer per maand aan de beurt. Alles in 
overleg. Contact: Connie Koeleman, 
tophairhoogmade@icloud.com. Eerste Heilige Communie Hoogmade/Woubrugge, Rijpwetering/Oud Ade
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Franciscus parochie  

Hoogmade/Woubrugge 



Hoogmade/Woubrugge

Lief en leed

Overleden
13 april         Anna Maria Apolonia van der Pouw Kraan-Strijk 92 jaar

Lourdes
Nog nooit naar Lourdes geweest? Dit 
is een fijne mogelijkheid! Een 8-daagse 
busreis van 21 t/m 28 september 2018.
Het programma brengt u via Licieux, 
de stad van de kleine H. Theresia, via 
Bordeaux naar Lourdes. Daar is de 
welkomstviering met de eigen groep. In 
de dagen erna komen alle Nederlandse 
pelgrims samen bij de Grot voor de 
Nederlandse Mis. U kunt meevieren 
met de internationale eucharistievie-
ring, meelopen met de lichtprocessie, 
de grote of kleine kruisweg bidden. En 
er is de afscheidsviering met de eigen 
groep.

Tussendoor is er tijd genoeg om in 
Lourdes rond te lopen, een wandel-
tocht maken langs alle bezienswaardig-
heden die te maken hebben met het 
leven van Bernadette, het kasteel van 
Lourdes bekijken en uw inkopen doen 
bij een van de vele winkeltjes. Kortom 
te veel om op te noemen. Op een van 
deze dagen maken we met de bus ook 
een uitstapje naar de Pyreneeën. De 
terugweg gaat via een overnachting in 
Bourges.

Tip: Ga samen met je vader of moeder, 
of met je kinderen. Je komt terug met 
een heel bijzondere ervaring. U kunt u 
nu al aanmelden bij: Bets Verhage,  
tel. (0172)  57 37 13.

TV-viering
Vorig jaar na de adventsviering in de 
Petruskerk kwam pastoor Jack naar mij 
toe met de vraag of het Nederlandsta-
lig Koor wilde zingen bij een tv-viering. 
Dat vond ik wel een leuk maar ook 
spannend idee. Eerst maar eens vragen 
wat de koorleden ervan vinden. Niet 
iedereen was gelijk enthousiast, maar 
de enthousiastelingen hebben allen 
kunnen overtuigen. Een paar maanden 
later heb ik contact gezocht met Marc 

Schaap. Hij bekijkt de liederen die je 
wilt zingen tijdens de viering en geeft je 
advies. Hij vond mijn suggesties goed 
en we kregen twee nieuwe liederen om 
in te studeren. Johanneke wilde wel 
piano spelen zodat André (de organist) 
mee kon zingen. Mieke kwam weer 
even terug om ons te versterken. Maar 
wat ook heel leuk was dat Hans (de 
dirigent) zover hersteld was dat hij mee 
kon zingen en hij nam gelijk zijn vrouw 
mee. Na enkele weken hard studeren 
kwam de laatste week in zicht. 

Nog een extra avond repeteren in de 
Petruskerk, waarbij ook de regisseuse 
aanwezig was, die van alle liederen de 
tijd op ging nemen. Zondagmorgen zes 
mei om kwart over acht was iedereen 
present. Er waren nog wat technische 
storingen maar om half negen begon 
de generale. Die ging goed en ook fijn 
om mee te maken, want je weet nu 
waar je op moet letten. Een dame die 
bijvoorbeeld staat af te tellen wanneer 
je het openingslied mag inzetten. Na de 
generale nog een koffiepauze en dan 
begint het echt. 

Om eerlijk de waarheid te zeggen je 
merkt er niets van. De camera’s hangen 
hoog in de lucht het is net een gewone 
eucharistieviering. Toen ik later de 
beelden terugzag was ik toch wel trots 
dat wij dit met niet zo’n groot koor 
hebben gedaan. En we zijn hele leuke 
ervaring rijker!

Jeanne Borst-Oudshoorn 

Begraven op de R.K.  
Begraafplaats (vervolg)
Wat gebeurt er na een kerkelijke 
uitvaart? Als een dierbare is overleden, 
dan bidt de parochiekern de eerste zes 
zondagen na het begraven of de cre-
matie voor de overledene. Dit gebeurt 
ook tijdens de jaarlijkse viering van 

Allerzielen. De nabestaanden worden 
het eerste jaar uitgenodigd, zodat het 
gedachteniskruisje kan worden over-
handigd. 

Ook zal een klein stukje voor het 
parochieblad worden geschreven om 
de overledene te herinneren. Dit In 
Memoriam vindt u vaak op het inlegvel 
van dit parochieblad.

Mocht de familie de overledene willen 
herdenken via een misintentie (bijvoor-
beeld een jaar na het overlijden) dan 
is dit mogelijk. Het secretariaat van de 
parochiekern is op dinsdagochtend 
geopend van 9.30 tot 10.30 uur, zij 
kunnen het verzoek registreren. 
Ook kan een verzoek per e-mail 
worden ingediend op het volgende 
e-mailadres: hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl.

Kauwgum…    

De dames van het klein onderhoud  
waren blij dat er aandacht werd 
besteed aan de kauwgum onder de 
banken. Het grote verzoek is als volgt: 
Graag geen kauwgum in de kerk, dan 
kan het ook niet onder de banken 
terechtkomen.

Pastor Marjo Hoogenbosch
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(Door ruimtegebrek in vorige uitgave 
een ouder verslag)

Terugblik Kinderpaaswake
Afgelopen Pasen ben ik samen met 
mijn broertje bij de kinderpaaswake ge-
weest. Er waren ook een paar kinderen 
uit andere parochiekernen, in totaal 
waren er 14 kinderen. Buiten de kerk 
hebben ze een vuurkorf aangestoken. 
Samen met alle kinderen heeft de pas-
toor de nieuwe paaskaars aangestoken 
bij de vuurkorf. We kwamen met de 
pastoor en de nieuwe paaskaars de 
kerk in en hebben toen bij alle mensen 
in de kerk de kaarsen aangestoken.
Toen zijn we naar de Priester Hendrik 

zaal gegaan en hebben liedjes gezon-
gen. Daarna mochten we plaatjes kleu-
ren en knippen en werd er een verhaal 
over de schepping van de wereld ver-
teld, als jouw afbeelding in het verhaal 
voorkwam mocht je die opplakken op 
het schilderij met water, land en lucht.
Daarna hebben we nog twee liedjes 
gezongen en gingen we terug naar de 
kerk en hebben we weer alle kaarsjes 
bij alle mensen in de kerk aangestoken. 
En hebben het schilderij aan de men-
sen laten zien.

Daarna zijn we in de kerk gebleven, dit 
duurde best nog een beetje lang maar 
ik vind het wel leuk.

Toine Visser

Taartenbakwedstrijd 
St. Jansfeest
Op zondag 24 juni vieren wij het 
St. Jansfeest in onze parochiekern. 
Daarvoor willen wij U uitnodigen om 
een mooie taart of cake te bakken.
U hoeft het niet voor niets te doen 
want een deskundige jury zal de cre-
atieve en lekkere baksels beoordelen 
en de winnaars zullen beloond worden 
met een leuke prijs. 
Daarna gaan wij gezellig onder genot 
van koffie of thee en limonade met zijn 
allen genieten van al dit lekkers. 
Hebt u er ook zin in gekregen om iets 
moois en lekkers te gaan maken?
Dat is mooi!

Laat dan zo snel mogelijk weten, in 
ieder geval voor 17 juni of u mee wilt 
doen aan deze wedstrijd.

De pastoraatsgroepsleden: 
Neva Nindya, (0172) 50 70 30 of 
neva@casema.nl  
Sonja Knelange, (0172) 50 92 21 of 
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl.

Nieuws van Akkoord
Na een hele bijzondere maand mei, 
(Eerste Heilige Communie, ontvangst 
van de Duitse gasten en deelname 
aan Nacht zonder Dak) maakt Akkoord 
zich op voor de laatste viering van dit 
seizoen.
Samen met Resonans gaan we zingen 
tijdens het St. Jans feest. De viering 
begint om 9.15 uur zodat iedereen 
daarna lekker mee kan fietsen met de 
Rabo fietstocht.
Daarna wordt er tijd vrij gemaakt voor 
andere dingen; tijdens het weekend 
van 7/8 juli gaat het koor weer logeren 
bij boer Aad. En sluiten we wederom 
een mooi koorseizoen af. 

Peppelhofviering
Op vrijdag 15 juni om 9.30 uur is er 
een Eucharistieviering in de Peppelhof. 
Voorganger is pastor B. Bosma.
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Fransicus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Overleden
29 april  Hans Balder   76 jaar
30 april  Theo van der Meer  76 jaar
2 mei  Piet Koek Sr.   88 jaar
5 mei  Joop van der Jagt  80 jaar
 
Huwelijksjubilea
17 juni  Dhr. R. Pol en Mw. C. Pol-de Jong   25 jaar
19 juni  André en Els van Zon-van den Heiligenberg  50 jaar
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 235 777 58.

TIP: Noteer dit nummer in uw  
telefoonklapper!

De Vrolijke Kerk

Fiets 
Bij een parochiaan is de fiets gestolen. 
De pastoor ‘zegt: ‘Ik zal zondag preken 
over de tien geboden. Jij moet goed 
naar de mensen kijken. Wie bij het ge-
bod Gij zult niet stelen een rood hoofd 
krijgt, die zal vermoedelijk de schuldige 
zijn. 

De volgende week vraagt de pastoor: 
‘Heb je de schuldige ontdekt? - Neen,’ 
zei de man. ‘Maar, toen u preekte over 
het gebod Gij zult niet echtbreken, toen 
wist ik ineens waar ik mijn fiets had 
laten staan.’ 

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

Vrede
Vrede is niet een passieve maar een
actieve toestand, niet een
ontkenning maar een bevestiging.
Zij is een gebaar zo sterk als oorlog.

Mary Roberts Rinehart

Uit “Even nadenken”
-  Hoe iemand is, zit van binnen en niet 

van buiten.

-  Al rij je in de goede richting, je moet 
toch regelmatig bijsturen.

-  Ieder huisje heeft zijn kruisje. Als het 
kruisje er nog maar hangt of staat. 
Daar hoef je je zeker niet voor te 
schamen.

Op zaterdag 19 mei  is de Pinksternoveen  
afgesloten in de Bonifaciuskerk in 
Alphen aan den Rijn. 
Leest u hierbij de afsluitende groet.

 

Pinksteren 2018
Wij hebben gebeden, negen dagen, om de komst van die 
Helper, de Heilige Geest.
Zoals de apostelen dat deden destijds, samen met de 
vrouwen en Maria de moeder van Jezus. (Hand .1,12-15)
Die Helper, de H. Geest, gaf aan Petrus op die allereerste 
Pinksterdag, de moed en de durf om vrijuit te spreken, 
over datgene waar hij vol van was, wat hem bezielde.
Het doet mij denken aan de wijze waarop Ds. Martin  
Luther King vele eeuwen later het volk toesprak.

Heilige Geest, is moed, een innerlijke kracht, om vastbe-
raden verder te gaan op de ingeslagen weg.  En moed 
brengt creativiteit voort om geloof handen en voeten te 
geven in onze tijd.
De storm van Pinksteren blies angst en wanhoop weg en 
veranderde in een warme opwekkende bries van hoop, 
moed en vertrouwen.
Heilige Geest, heeft te maken met hoe je met elkaar  
omgaat.

Niet elkaar alleen maar verwarmend, maar elkaar in vuur 
en vlam zettend, uitdagende dingen doen, die je tevoren 
nooit had verwacht of bedacht.
Nieuw energie, nieuwe trouw, waarmee je verder kunt 
veel verder dan je ooit gedroomd had.
Angst en weerstand smelten weg. Er komt openheid voor 
in de plaats.
Er breekt een kracht in je naar buiten die je nooit voor 
mogelijk had gehouden.
Pinksteren. Een goddelijke wind zette mensen in  
beweging.

Die wind waait nog steeds en kan, naar ik hoop, ook  
mensen van 2018 in beweging krijgen.
Er is nog steeds genoeg werk aan de winkel.
Een zalig en mooi Pinksterfeest.

Pastor Leo Peeters

ZIJN GEEST, MIJN VUUR
In zijn afscheidsrede zei Jezus 
“Ik zal jullie een Helper sturen
die jullie alles in herinnering zal brengen 
wat Ik jullie gezegd heb.”
(Joh. 14, 25-26)  

Algemeen



Dinsdagmorgen
5 juni om 9.30 uur Eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma. 
Na de viering is er koffie op de pastorie.
19 juni om 9.30 uur Viering van woord 
en communie in Oud Ade. Voorganger 
is diaken A. van Aarle.
Er is een communieronde op 5 en 
19 juni.

Doopviering
Zaterdag 9 juni om 15.00 uur is er een 
doopviering in Oud Ade van Kay van 
Rijn.

Kliederkerk
Op zondag 10 juni is de tweede Klieder-
kerk in het Dorpshuis van Oud Ade.
Om 11.45 uur is het Dorpshuis open en 
om 12.00 uur beginnen wij.
De Kliederkerk is tot 14.00 uur.
Dit keer is het thema ‘Rotsvast’.
Wij lezen het Bijbelverhaal van de man 
die zijn huis op de rots bouwde. Met 
veel activiteiten, met een lied en het 
Bijbelverhaal en met lekker eten maken 
wij er een mooie twee uur van voor 
jong en oud!! Komen jullie ook? Gezin-
nen? Opa’s en oma’s met kleinkinde-
ren!! Neem elkaar mee!!

Welkom bij de Kliederkerk!!

Verandering in aantal week-
endvieringen
Onze parochiekern Oud Ade/Rijpwe-
tering is één kern met een pastoraats-
groep en een 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 de mensen die regelmatig 
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 za-
terdag naar Rijpwetering en op zondag 
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

Koorjubilarissen gehuldigd
Op zondag 29 april was het feest in de 
kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte in 
Rijpwetering. Aan het eind van de fees-
telijke eucharistieviering met mooie ge-
zangen van het gemengd koor werden 
één dame en twee heren gehuldigd 
voor hun vele jaren lidmaatschap.

De heren Karel Willemsen en Giel 
Castelijn zijn veertig jaar lid van het 
gemengd koor. En mevrouw Leny 
de Jong – Hassing heeft vijfentwintig 
jaar opeenvolgend in diverse koren 
gezongen en de laatste jaren dus bij 
het gemengdkoor. Deze lange staat 
van dienst was goed voor medailles en 
oorkondes van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging. De lintjes met 
medailles werden opgespeld door Piet 
Alkemade (lid van de beheercommis-
sie) samen met pastor Vijftigschild. 
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Fransicus parochie  

Oud Ade/Rijpwetering

Lief en leed

Gedoopt
7 april Dana Brugman, dochter van Bob en Nicole Brugman

Overleden
17 april Anna Maria Antonia Dongelmans- Colijn  86 jaar
26 april Christianus Hendrikus van Leeuwen   87 jaar

Jubilarissen gemengd koor
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Piet prees en bedankte in zijn toe-
spraak de dame en heren voor hun 
inzet en trouw iedere week weer. Hij 
roemde ook hun betrokkenheid bij de 
kerk. Vanuit de kerk was er luid applaus 
voor de jubilarissen. Namens de pas-
toraatsgroep en de beheercommissie 
kregen de jubilarissen een mooi boeket 
bloemen. 

Speurtocht in de kerk 
van Oud Ade
Voor de voorbereidingen voor de Eer-
ste Communie gingen we een speur-
tocht in de kerk doen.
We werden in groepjes gedeeld en elk 
groepje kreeg een opdrachtenboekje. 

In het boekje stonden allemaal foto’s 
die je dan in het echt in de kerk moest 
opzoeken. Bij elke plaatje moest je dan 
ook een paar vragen beantwoorden.
We moesten het doopvont opzoeken, 
het tabernakel, de gekleurde “sjaals” 
van de pastoor (ik weet niet meer hoe 
dat heet) en het orgel.

Bij het orgel zat iemand die wat ging 
vertellen hoe die werkt en hij had een 
orgelpijp als voorbeeld meegenomen 
waar hij zelf met zijn mond op kon 
blazen om te laten zien wat voor geluid 
er dan uit kwam. De meneer speelde 
ook een stukje en op het laatst zette hij 
hem op zijn allerhardst!

Speurtocht in de kerk

Het was leuk om in de kerk een 
speurtocht te doen, vooral omdat je 
overal mocht komen waar je normaal 
niet mag komen. Ik vond het orgel het 
leukst.

Groetjes, Isa Hoogenboom
       
Heeft u al vakantieplannen?
De zomervakantie komt alweer in zicht. 
Wie met schoolvakanties te maken 
heeft kijkt daar naar uit. Maar nu eerst 
nog even doorwerken en werk of studie 
afronden. Als je daaraan niet (meer) 
gebonden bent is het voorjaar of de 
nazomer een prima tijd om er op uit te 
trekken. Hoe vaak lopen we dan niet 
even ergens een kerk in, om wat rond 
te kijken, te bidden of een kaarsje op 
te steken. En dan denken we onwil-
lekeurig ook altijd even aan onze eigen 
mooie kerken hier in de dorpen. 

Daar mogen we trots op zijn! En zo zijn 
parochianen van onze ‘vakantiekerken’  
ook trots op hun gebouw en parochie. 
Er is daar eigenlijk ook altijd wel iets 
bijzonders te zien of te horen. Vakan-
tieverhalen, reiservaringen kun je delen 
op internet. Maar de parochie is ook 
blij met een vakantiekaartje. Een kaart 
van een kerk waar u geweest bent, of 
van een andere bijzondere plek.

Vertel ons uw reisverhalen, en stuur 
eens een kaartje naar het secretariaat 
Pastorie Rijpwetering  Pastoor van der 
Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering  
of pastorie H. Bavo Leidseweg 4,  
2374 AL Oud Ade Leuk! De vakan-
tiegroeten krijgen een plaatsje in de 
wensboom achter in de kerk.

De pastoraatsgroep

Oud Ade-Rijpwetering
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Jubileumconcert Faith was 
een groot succes
Zaterdag 12 mei was het eindelijk 
zover. Het concert waar het jongeren-
koor Faith al maanden naar toe heeft 
gewerkt. Voor de koorleden was dit een 
lange intensieve dag, met een generale 
repetitie in de middag en een gewel-
dige show in de avond.
Om 20:00 ging de zaal open, en die was 
al snel gevuld. Iedereen zat vol span-
ning te wachten op het moment dat 
het doek openging. Om 20:15 kwamen 
de eerste klanken van de piano en ging 
het doek open. In het lied ‘Weer als 
toen’ op de melodie van Memory uit de 
musical Cats, kwamen de koorleden in 
groepjes op, in volgorde van het mo-
ment waarop ze bij Faith zijn gekomen. 
Na dit mooie nummer ging het los met 
swingende liederen, prachtige liederen 
en als toppunt van het eerste deel: 
‘Faith de Minimusical’, waarbij Faith liet 
zien dat ze naast zingen ook nog dans-
kwaliteiten hebben. 

Na de pauze was het tijd voor een Rijs-
bergen blok, helemaal in teken van het 
festival waaraan ze al heel wat jaren 
meedoen. De voorzitter van het jonge-

renkorenfestival in Rijsbergen nam de 
presentatie op zich. Het tweede deel 
werd afgesloten met Faith in Gospel-
jurken met een aantal swingende 
liederen. Met ‘Amen’ was de show ten 
einde en verliet iedereen met een goed 
gevoel de zaal uit. 
Aan de reacties van het publiek te 
horen is dit voor herhaling vatbaar. 
En als het aan Faith ligt ook! De avond 
was een groot succes en de koorleden 
genieten nog lang na van dit succes!

Vanuit de pastoraatsgroep

Voedselbank 
De vakantietijd komt eraan. Misschien 
kunt u van uw vakantiegeld iets missen 
voor uw medemens en iets kopen voor 
in de voedselmand?

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

Vrijwilliger zijn of een keer 
stagelopen in de kerk?
Wil je graag iets doen voor de paro-
chie? Zou je vrijwilliger willen zijn en 
weet je niet of deze taak bij jou past. 
Loop een keer mee met een vrijwilliger 
en ontdek zo hoe leuk bijvoorbeeld 
misdienaar, gastvrouw/man, tuinman/
vrouw, lector of medewerker in de kof-
fieploeg kan zijn. Ook hiervoor kunt je 
je melden bij het secretariaat. 

Seniorenviering
Op dinsdag 26 juni wordt er weer een 
seniorenviering gehouden. Het thema 
is op dit moment nog niet bekend, 
dat wordt via het mededelingenblad 
gemeld. Het belooft weer een mooie 
ochtend te worden. De viering begint 
zoals elke dinsdag om 9.00 uur met 
een eucharistieviering, daarna koffie of 
thee met iets lekkers, gevolgd door de 
presentatie van het thema. De ochtend 
wordt afgesloten met een hapje en 
een drankje. Rond 12 uur kan iedereen 
weer huiswaarts gaan. 

Mededelingen
Zoals u wellicht gemerkt heeft worden 
er na de viering geen mededelingen 
meer voorgelezen. Deze keuze is ge-

Fransicus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Jubileumconcert Faith
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maakt omdat er vaak veel mededelin-
gen zijn, waardoor u uit de sfeer van 
de viering wordt gehaald. Voor een 
aantal mensen is het tevens lastig om 
de vele berichten te onthouden. Door 
het mededelingenblad mee te geven 
kunt u de berichten thuis nog eens na 
te lezen. 

Op deze nieuwe manier van commu-
niceren hebben we een aantal reacties 
gekregen. Sommige mensen zijn er blij 
mee, anderen missen hierdoor een 
aspect. We hebben besloten om deze 
manier van melden nog een poosje 
te continueren en daarna te evalue-
ren. Wilt u de mededelingen per mail 
ontvangen? Laat het weten door een 
bericht te sturen naar het secretariaat.

Tv-viering
24 Juni zal jongerenkoor Faith de televi-
sieviering opluisteren. Komt u ook?

Namens de pastoraatsgroep,
Ellen van der Willik

Doordeweekse vieringen 
in juni
Petruskerk iedere dinsdag en 
donderdag om 09.00 uur
Gogherweide iedere vrijdag om 
09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur m.u.v. zaterdag 2 juni

Toediening Heilig Vormsel
Op vrijdag 8 juni om 19.00 uur zal Mon-
seigneur Van den Hende het sacrament 
van het Vormstel toedienen aan de 
vormelingen van de H. Franciscusparo-
chie. Pastor H. van de Reep zal mede 
voorgaan in de viering. De koren Little 
Stars en Faith zullen zingen in deze 
viering.

Televisieviering
Zondag 24 juni is er om 10.30 weer een 
televisieviering. Voorganger is pastoor 
Glas.

Dauwtrappen
Traditiegetrouw was de Petruskerk 
op Hemelvaartsdag weer het start-
punt van een ochtendwandeling, het 
dauwtrappen. Om 6.15 uur kwam de 
regen nog met bakken uit de lucht, 
maar uiteindelijk viel het weer reuze 
mee! Vanaf even voor 7 uur was God 
ons gunstig gezind en bleef het droog. 
Mooi was te zien hoe de natuur er door 
de ‘zegen van boven’ (de regen) uitzag; 
een unieke ervaring. We konden echt 
de ‘dauw wegtrappen’! Fantastisch! 
Onder leiding van Albert Strijk had-
den we een hele mooie wandeltocht. 
Halverwege werd even gestopt om 
met elkaar te zingen en sprak Pastoor 
Glas een gebed uit. In de kas van Jan 
en Ineke Verdel was even later de kof-
fiestop, met een heerlijk krentenbrood 

erbij. Na nog een mooi gedicht, hadden 
we genoeg (geestelijke en lichamelijke) 
voeding voor het laatste stukje van 
onze tocht. Precies om 9 uur kwamen 
we weer bij de Petruskerk aan, mooi op 
tijd voor de viering van 9.15 uur. 

Deze ochtendwandeling is zeker vol-
gend jaar weer voor herhaling vatbaar! 
Dit jaar was de groep wandelaars wat 
klein, maar wellicht kunnen we volgend 
jaar ook op uw deelname rekenen?!? 
U kunt nu alvast de datum noteren: 
donderdag 30 mei 2019. 

Gerard Bontje

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Lief en leed

Gedoopt in de afgelopen periode
  Xander Arts
  Julian van Rhoon

Huwelijk 
29 juni  Josine van Velzen en Stefan Verhagen
19.00 uur Wij wensen Stefan en Josine een onvergetelijke dag  
  en een mooie toekomst.

Overleden
15 april Joanna Adriana Hoogenboom-De Jeu  86 jaar
17 april  Joseph Johannes Zaal 82 jaar
27 april  Salomon Cornelis van Loon  88 jaar
29 april  Anna Johanna Kuipers – Elstgeest  85 jaar
12 mei  Apolonia Theodora Jacoba Wesselman – Schrama  94 jaar

Ik wil u danken 

Ik wil U danken Heer voor wie U bent

Voor al het schoons en mooie dingen

Waarmee U mij steeds wilt omringen

Dank U wel, dat U mij bij name kent.

Ik weet, U blijft altijd voor mij zorgen

Zonder U zou ik niet kunnen leven

U hebt mij zoveel liefde gegeven

U bent bij mij, elke nieuwe morgen.

Dank U wel voor het dagelijks eten

Dat U in ruime mate mij wilt geven

Tot instandhouding van mijn leven

Geef Heer, dat ik U nooit zal vergeten.

Dank U, dat U bij mij bent elke dag

Dat U mij in liefde wilt aanschouwen

En ik mij aan U mag toevertrouwen

Al het goede van U verwachten mag. 
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Ontwikkelingen bij de PCI-en in de 
H. Claraparochie
Het is al weer zeven jaar geleden dat de federatie van H. 
Clara en H. Franciscus is ontstaan. Elf oude parochies zijn 
hierbij gefuseerd tot twee parochies. Elke oude parochie had 
een PCI (Parochiële Caritas Instelling), de opvolger van het 
voormalige Armenbestuur. Nieuwkoop en Noorden hadden 
gezamenlijk een InterParochiële Caritas Instelling. Het doel 
van deze instelling is daadwerkelijk om te zien naar de ander 
en waar mogelijk mensen in (financiële) nood bij te kunnen 
staan.

PCI-en zijn rechtspersonen die zelfstandig werken onder toe-
zicht van het bisdom en daarom zijn ze niet in de fusie van 
de parochies meegenomen. De regel is echter dat binnen 
elke parochie één PCI werkzaam is. 

De PCI-en van de H. Clara hebben al meer dan 10 jaar een 
overlegstructuur waarbij halfjaarlijks ervaringen worden 
uitgewisseld en waarin gewerkt wordt aan gezamenlijke pro-
jecten. Sinds 2015 doen in dit overleg ook alle PCI-en van H. 
Franciscusparochie mee.

De besturen van de PCI-en binnen de parochie H. Clara heb-
ben begin van dit jaar besloten te onderzoeken hoe een fusie 
van PCI-en tot stand zou kunnen komen. Er zijn werkgroepen 
ingesteld die het een en ander inventariseren en er wordt 
nagedacht over een organisatiemodel met een hoofdbestuur 
en lokale werkgroepen in alle parochiekernen. In deze werk-
groepen zal specifiek de charitatieve taak worden onderge-
bracht. 

In het centrale bestuur zal naast charitatieve kennis ook de 
zakelijke kant met kennis van beheer van financiën en van 
goederen worden ondergebracht. In dit college zal van de 
bestuursleden specialistische kennis worden gevraagd. 
Misschien iets voor u? Wij komen hier later op terug.

Namens de gezamenlijke PCI-besturen, Giel vanRijn

Collecte Nederlandse 
missionarissen 
Rond Pinksteren geven we jaarlijks aandacht aan de Neder-
landse missionarissen en missionair werkers. De collecte in 
de vieringen is voor hen bestemd, die vanuit hun geloof op 
zoek gaan naar perspectief en hoop, op weg naar een betere 
toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt. 
Missionair werker Inge Kuiphuis (1986) is werkzaam in San 

OMZIEN naar de ander   
Clara & Franciscus Omzien naar de ander

Marcos in het westen van Guatemala aan de grens met Mexi-
co. Met steun van de Week Nederlandse Missionarissen is zij 
uitgezonden en werkzaam bij landarbeidersbeweging MTC. 
‘De verhalen die mensen met mij delen maken een grote 
indruk op me, zoals dat van Imelda Lopez. Zij werkte jaren-
lang op een koffieplantage. Op een gegeven moment werd 
hun loon niet meer uitbetaald. Wat volgde was een juridische 
strijd die zeven jaar in beslag nam. Uiteindelijk werd het loon 
uitbetaald. Van dat geld kochten Imelda en haar gezin samen 
met 20 andere families een stuk grond voor een huis en voor 
het verbouwen van koffie en bananen. ‘We zijn arm,’ vertelt 
Imelda. ‘We hebben geen geld voor melk. Om iedereen in de 
familie roerei te kunnen geven moet ik het aanlengen met 
water. Vlees? Dat eten we eens in de twintig dagen.’

Naast de juridische steun heeft MTC Imelda geholpen door 
scholing. Inmiddels is zij gemeenteraadslid. ‘De mensen zijn 
blij dat er aandacht is voor hun situatie. Guatemala lijkt ver 
weg van Nederland, maar we staan met elkaar in verbinding. 
www.weeknederlandsemissionaris.nl

Tot het uiterste

Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
Gij hebt uw hart geopend
opdat ik kan beminnen 
tot het uiterste van de vlam.
Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen
en uw genade aanbieden
en al lovend het kwaad overwinnen.
Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,
waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen.
Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
In uw geopend hart leer ik beminnen
tot in het uiterste van de vlam.
Dat om een mensenhart te winnen
ik moet beminnen.
Liefde tot het uiterste.

Dom Bernardus Peeters OCSO
Abt Trappistenabdij Koningshoeven



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
Luistert God naar ons als we bidden?

In Samenstromen staat veel over bid-
den, want het is het jaar van gebed. 
Maar, hoort God je wel als je bidt?

Vaak bidden mensen als ze het 
moeilijk hebben. Als er gevaar is of 
ze ziek zijn. Ze roepen dan: God, help 
me toch! Ik ben bang, ik ben in nood. 
Waarom verstop je je? Ik roep je God, 
maar ik hoor je stem niet, ik zie je 
gezicht niet.

Een mevrouw vertelde dat ze, toen 
ze zich erg verdrietig voelde, ging 
bidden. Ze ontdekte dat God er wél 
was. Ze zei: “God gaf mij kracht om 
verder te gaan. Als het erg zwaar was, 
merkte ik dat God ook verdrietig was. 
Hij voelde met mij mee als ik moest 
huilen. Het was net of hij me droeg. 
Ik voelde troost en ik kwam steeds 
mensen tegen die mij hielpen.”

En zij is niet de enige. Ik heb het meer 
gehoord en het zelf ook mogen mee-
maken. God hoort ons, God luistert 
naar ons, God geeft ons antwoord. 
Maar zijn antwoord maakt vaak geen 
geluid. We kunnen het ontdekken 
in kracht die Hij ons geeft, in vriend-
schap van mensen. Dat ga je steeds 
meer ontdekken als je vertrouwt op 
God.

Pastor Heleen van de Reep

Zelf ook een vraag? Graag via  
samenstromen@gmail.com insturen 
en lees in deze rubriek het antwoord.
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Boekentip

Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle 
seizoenen – Marjet de Jong
Een berg verhalen, gedichtjes en liedjes 
schreef Marjet de Jong in de loop der jaren 
voor Geloven thuis, parochiebladen, koren 
en websites. Ze werden steeds enthousiast 
ontvangen. Nu komt een selectie van 60 
gedichten samen in een boek. Lichtvoetige 
teksten met diepgang. Of ze nu gaan over 
de seizoenen, emoties, relaties of geloofs-
feesten, ze raken een spirituele snaar. 

Want een versje over Pasen of Oudjaar, over groter groeien of bang zijn, over een 
vallend  appeltje of een overleden opa - dringt veel beter tot een kind door dan 
een uitleg. Het reist met je mee, als luchtige bagage. Dit boek is te bestellen bij 
Adveniat.nl en kost €16,95.

Waar hóór ik bij? - Marjet de Jong

Thuis

Waar voel jij je thuis? Waar voel je dat je er echt bij hoort? Het kan een plek zijn, 
het kunnen mensen zijn of het kan een bepaald gevoel zijn waardoor je je heel fijn 
voelt. Wil je dit voor ons opschrijven of hier een mooie tekening van maken? Stuur 
jouw ‘thuis’ naar samenstromenspraakwater@gmail.com en zet er ook je leeftijd 
en je hobby’s bij. Misschien win jij wel een leuk prijsje en komt jouw ‘thuis’ in de 
volgende Spraakwater. 

THUIS
Mam maakt me wakker en pap 
maakt ontbijt. Mijn broertje wil stoeien, 
de hele tijd. Mijn zus staat te juichen als 
ik scoor. omdat ik bij deze familie hoor!

SCHOOL
Ze zingen voor mij als ik jarig ben,
ik help ze bij sommen die ik goed ken.
We geven elkaar stiekem briefjes door
omdat ik bij deze groep 5/6 hoor!

SPORT
Soms ben ik druk en soms weleens 
moe Maar altijd kom ik naar de training 
toe! Ze zien me graag achterin of 
midvoor omdat ik bij deze voetbalclub 
hoor!

KERK
Een heleboel mensen kennen mijn 
naam hier zitten we altijd, bij het twee-
de raam Ik ga naar de bijbelclub en het 
koor Omdat ik bij Jezus’ vrienden hoor!

VRIENDEN
Waar je bij hóórt, daar luister je goed.
Daar voel je je thuis en krijg je weer 
moed. Wil je echt bij je vrienden horen,
praat niet alleen, gebruik ook je oren!



Algemeen
Clara & Franciscus Algemeen
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Kerk met mooie verborgen details 

Ze zijn als bakens rondom de Nieuwkoopse polder; de torens 
van de zes kerken van de H. Claraparochie. 
Maar tijdens een fiets- of wandeltocht is een bezoekje aan 
deze zes kerken met hun fraaie tuinen en begraafplaatsen 
ook de moeite waard. Hieronder een omschrijving en de 
openingstijden.

Petrus en Pauluskerk Noordeinde 24, Aarlanderveen
Zomeropenstelling van 2 juli t/m 1 september; maandag t/m 
zaterdag 13.30 tot 16.00 uur. Deze kerk is ontworpen door 
de architect Jos Cuypers en gebouwd in de jaren 1893 tot 
1897. Het is een gaaf voorbeeld van een laat neogotische 
kerk in originele staat. Het markante gebouw valt met zijn 
hoge toren al van verre op in de landelijke omgeving.
Aan het Noordeinde in Aarlanderveen is het gebouw met 
fraaie tuin en begraafplaats een oase van rust. Het interieur 
heeft naast de bijzonder glas-in-lood ramen nog vele ander 
bezienswaardigheden en is een gemeentelijk monument. 

Adrianuskerk Langeraarseweg 90, Langeraar 
Zomeropenstelling van 17 juli t/m 25 augustus; iedere mid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op maandag.
Deze neogotische kerk is in 1902 in gebruik genomen en 
wordt ook wel De Rijnlandse Kathedraal genoemd. 
Achter deze kerk kun je even tot rust komen in het Adrianus-
bos. 

Bij een kijkje nemen in deze kerk wordt je welkom geheten 
door een gastvrouw en liggen er verschillende speurtochten 

klaar die zorgen dat het interieur met andere ogen gezien 
kan worden. Gezellig, leerzaam en leuk voor jong en oud. De 
kerk is het meer dan waard. Bijvoorbeeld de prachtige piëta 
(het beeld van de moeder der Smarten) of de doopkapel 
met zijn schitterende doopvont met zijn opvallende deksel. 
De handel waarmee het deksel van de doopvont gelicht kan 
worden is gemaakt in de vorm van een slang. De slang die 
Adam en Eva heeft verleid in het paradijs. De deksel wordt 
bekroond door een pelikaan die haar jongen voedt, teken 
van Christus die zijn leven geeft. 

De grote schilderingen welke op de muren zijn aangebracht 
door de schilder Frans Loots zijn prachtig. Ook de staties zijn 
van zijn hand. Deze zijn op doek geschilderd en in de kerk 
op de muur geplakt. Door deze wijze van aanbrengen heb-
ben de staties iets meegekregen van een frescoachtige stijl. 
Als u het lijdensverhaal van Jezus (voor)leest en daarna de 
statieweg loopt komt deze weg echt tot leven en levert zeker 
gesprekstof op. 

De gebrandschilderde ramen zijn duidelijk zichtbaar en van 
een bijzondere schoonheid. Bovenin zijn de wapens te zien 
van o.a. Nederland, het bisdom, de paus, de gemeente Ter 
Aar. Onder de wapens zijn voorstellingen weergegeven uit 
het leven van Christus en diverse heiligen. Bijv. de geboorte 
van het kind Jezus, Jezus als leraar in de Tempel, Jezus stijgt 
op ten hemel en de nederdaling van de Heilige Geest.
Voorin de kerk staat het beeld van de H. Adrianus, de pa-
troonheilige van de parochie. Dit beeld is gemaakt rond 
1750, van wit geschilderd hout. De figuur is gekleed in wa-
penuitrusting en heeft een aambeeld in zijn handen. Aan zijn 
voeten ligt een helm in de vorm van een leeuwenkop. Adria-
nus, een Romeinse hoofdman bekeerde zich bij het zien van 
de standvastigheid van 23 christenen.

Het hoofdaltaar dateert uit het begin van de vorige eeuw en 
is van Stracké. In de bovenste zone zijn reliëfs aangebracht 
die verschillende voorstellingen uit de Bijbel voorstellen. Bij-
voorbeeld de bruiloft van Kana, de wonderbare broodverme-
nigvuldiging, Christus en de Emmaüsgangers. Kom en neem 
(klein)kinderen eens mee. 

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26, Zevenhoven
Zomeropenstelling in juli en augustus; iedere woensdag-
middag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00. Deze kerk is 
in 1936 in gebruik genomen.  Op bovenstaande tijden kun 
je in deze kerk terecht voor gebed, om tot rust te komen 
of zomaar eens rond te kijken. Maar overdag kun je altijd 
even een wandeling maken door de mooie Stiltetuin en een 
kaarsje opsteken bij de Lourdesgrot die zich achter de kerk 
bevind. Voor meer informatie Gerard v.d. Ham tel. (06) 120 
433 66.

Hoop is geloven
dwars door twijfel opzien naar boven
wat God zegt dat is werkelijk waar.

Hoop is vertrouwen
op je Vader durven bouwen
want Hij maakt zijn beloften waar.

Hoop is leven
genieten van wat God wil geven
in zijn liefde delen met elkaar.
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Martinuskerk in Noorden Simon van Capelweg 62, 
Noorden 
Zomeropenstelling is van zondag 1 juli t/m zondag 26 augus-
tus. Deze neogotische kerk is ontworpen door een leerling 
van architect Cuypers en gebouwd in de jaren 1882/1883.  
Naast de kerk bevindt zich een fraaie Mariakapel in heden-
daagse bouwstijl.

Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, Nieuwveen
Architect Theo Asseler ontwierp een eenvoudig kerkgebouw 
in neogotische stijl. Deze kerk is in 1867 in gebruik genomen. 
Achter deze kerk kun je even tot rust komen in de stiltetuin 
Nicolaashof. 

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, Nieuwkoop 
Deze kerk is een Rijksmonument en ontworpen door de 
Leidsche architect W. Breedeveld. De Mariakapel is het
gehele jaar te bezoeken op dinsdagochtend en donderdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. 
U kunt ook deelnemen aan een rondleiding van ongeveer 1 
uur, u leert alle verborgen hoekjes kennen en ziet u details 
waar u normaal gesproken overheen zult kijken. Gids Rob 
Aupers kent veel interessante verhalen over deze kerk en hij 
wil ze graag met u delen. Inschrijven kan zowel per e-mail: 
rajau@casema.nl, of telefonisch (0172) 57 2140.

Voor een eerste keer op bedevaart 
naar Lourdes 

Ja, dan is het zover, sta je donderdag morgen in alle vroegte 
op het Industrieterrein met nog vele anderen. Bijna allemaal 
bekenden van elkaar. Ook ik kende vele van de aanwezigen. 
Wat verwacht je van zo’n reis? Voel je je thuis in deze groep? 
Onder aanvoering van onze chauffeur Wim, reisleider Rob en 
de geestelijke bijdrage van pater Harry en pastor Marjo gaan 
wij op weg naar Lourdes. Een lange weg maar o zo mooi 
met veel informatie en humor onderweg. De verzorging aan 
boord van de bus, door Bets en Corrie was in heel goede 

handen. Al snel wordt er kennis gemaakt met die mensen die 
je nog niet zo goed kent. Dus dat thuis voelen in deze groep 
zit wel goed. Ook later in de week komen er vooral aan tafel 
bij de lunch en het diner levensverhalen van elkaar los. Zo 
merk je dat er bijna bij iedereen wel wat heeft plaats gevon-
den in het leven, vaak niet even gemakkelijk maar steeds 
weer met het geloof in iets boven ons als steunpunt.

Na twee tussenstops in Orleans en Tourlouse, met bezoeken 
aan prachtige kerken bijvoorbeeld die van Rocamadour kwa-
men wij zaterdag in Lourdes aan. Hier kom je in een wereld 
met heel veel geloof, begrip en aandacht voor elkaar. Prach-
tige vieringen, de intieme welkomstviering met onze eigen 
groep, de lichtprocessie met duizenden aanwezigen, de 
internationale mis met nog meer mensen en nog veel meer 
activiteiten. 

Bijzonder voor mij zelf was de grote kruisweg met een kleine 
groep uit ons eigen gezelschap. Hier ervaarde ik een paar zeer 
mooie momenten: Bij de statie waar Jezus gekruisigd wordt, 
een achtergrond van een gitzwarte lucht en bij de statie waar 
Jezus in het graf wordt gelegd, een aantal seconden totale 
stilte. Fijn om dit mee te maken en te beleven. Ook het myste-
rie rondom Maria en Bernadette heeft mij aangegrepen.

Wat mij ook heel lang zal bijblijven zijn de contacten, ge-
sprekken met vele mensen die ik deze week heb ontmoet. 
Warme, fijne momenten, soms moeilijk en dan weer vol hu-
mor en toch ook een klein beetje vakantiegevoel.
Dus wat verwacht je van de reis? Vooraf had ik de gedachte: 
Ik ga alles over mij heen laten komen en wil mij zoveel moge-
lijk inzetten om de gehele reis voor iedereen zo mooie plezie-
rig mogelijk te maken. Dit is ten volle uitgekomen, prachtig 
allemaal en heel zinvol. Als u in de gelegenheid bent dan kan 
ik maar een ding aanraden: Volgend jaar gewoon doen, meer 
dan de moeite waard. Prachtige geloofsmomenten en heel 
veel fijne, lieve en mooie mensen om mee op te trekken in 
die week. 

GEWOON DOEN.

Martien van Dam

Korendag tijdens 
de federatieweek
Zaterdag 29 september wordt er een 
korendag georganiseerd in de federa-
tie. Alle koren worden daarvoor uitge-
nodigd om daaraan  deel te nemen.
Nader informatie volgt nog.
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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 2 juni 
Sacramentsdag

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Spirit 
• Gebedsleider

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

zaterdag 9 juni 19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• A. van Aarle 

zondag 10 juni 11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• Kinderwoorddienst  
  (koffie na de viering) 
• B. Bosma

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Organist met cantor 
• M. Hoogenbosch 

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

zaterdag 16 juni 19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lord's Voice 
• Parochiaan  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas 

zondag 17 juni 10.00 uur 
• Peuterviering

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Allegro 
• Parochiaan

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• J. Glas 

10.00 uur 
• Regenboogviering 
• Voor kinderen vanaf 3 jaar

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

zaterdag 23 juni  
St. Jansfeest

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Horizon 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Caecilia 
• Patroonsfeest  
  (koffie na de viering) 
• Parochiaan 

zondag 24 juni  
St. Jansfeest

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
• Bisschop J. van den Hende 

10.00 uur 
• Kleuterviering

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• Bisschop J. van den Hende 

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

zaterdag 30 juni 19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaan 

zondag 1 juli 11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gezamenlijke koren 
• Kinderkerk 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• Dankviering Ankerproject  
  (koffie na de viering) 
• M. Hoogenbosch 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Waïmbaji 
• Buitenviering 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Revival 
• Koffie na de viering 
• 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
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zaterdag 9 juni 19.00 uur 
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zondag 10 juni 11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantorij 
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• J. Glas 
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• Eucharistieviering 
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• Dankviering Ankerproject  
  (koffie na de viering) 
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
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• J. Glas 

11.15 uur 
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• Waïmbaji 
• Buitenviering 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Revival 
• Koffie na de viering 
• 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

JUNI 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 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 

zaterdag 9 juni 19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Gastkoor (Gospelmass) 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma 

zondag 10 juni 11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Little Stars 
• Parochiaan 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Joy 
• Koffie na de viering 
• Gebedsleider 

12.00 uur 
• Kliederkerk 
• In het Dorpshuis van Oud Ade 
   (met diaken Van Aarle)

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LEF 
• Gebedsleider 

zaterdag 16 juni 19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• B. Bosma 

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

zondag 17 juni 9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• B. Bosma 

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Inspiratie 
• Th. Dingjan

zaterdag 23 juni  
St. Jansfeest

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• A. Vijftigschild 

zondag 24 juni  
St. Jansfeest

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans & Akkoord 
• Patroonsfeest (koffie na de viering) 
• B. Bosma 

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 30 juni 19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma 

zondag 1 juli 11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Emanuelkoor 
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering met de communi- 
   canten (koffie na de viering) 
• M. Jagerman 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

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
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Roelofarendsveen  
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der Plaatstraat 17
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Oud Ade
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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 

zaterdag 9 juni 19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Gastkoor (Gospelmass) 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma 

zondag 10 juni 11.15 uur 
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• Joy 
• Koffie na de viering 
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• Kliederkerk 
• In het Dorpshuis van Oud Ade 
   (met diaken Van Aarle)

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LEF 
• Gebedsleider 

zaterdag 16 juni 19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• B. Bosma 

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

zondag 17 juni 9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• B. Bosma 

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Inspiratie 
• Th. Dingjan

zaterdag 23 juni  
St. Jansfeest

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• A. Vijftigschild 

zondag 24 juni  
St. Jansfeest

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans & Akkoord 
• Patroonsfeest (koffie na de viering) 
• B. Bosma 

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 30 juni 19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA 
• B. Bosma 

zondag 1 juli 11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Emanuelkoor 
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering met de communi- 
   canten (koffie na de viering) 
• M. Jagerman 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

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 JUNI 2018

3 juni
Feest van het 
H. Sacrament
eerste lezing: Ex.24,3 8 
tussenzang: ps.116,12  
13.15 18 
tweede lezing: Hebr.9,11 15 
evangelie: Mc.14,12 16.22 26

10 juni
10e zondag door het jaar       
eerste lezing: Gen.3,9 15 
tussenzang: ps.130,1 8 
tweede lezing: 2 Kor.4,13 5,1
evangelie: Mc.3,20 35

17 juni 
11e zondag door het jaar 
eerste lezing: Ez.17,22 24
tussenzang: ps.92,2 3.13 
14.15 16
tweede lezing: 2 Kor.5,6 10
evangelie: Mc.4,26 34

24 juni
Geboorte H. Johannes de 
Doper 
eerste lezing: Jes.49,1 6 
tussenzang: ps.139,1 3.13 15
tweede lezing: Hand.13,  
22 26 
evangelie: Lc.1,57 66.80 

1 juli 
13e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh.1,13 
15;2,23 24
tussenzang: ps.30,2.4 6.11 
12a.13b
tweede lezing: 
2Kor.8,7.9.13.15
evangelie: Mc.5,21 43 of 21 
24.35b 43 

Wat wij lezen op de 
zondagen in juni
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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.

Red levens in jouw buurt. 
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt. 
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
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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. 6 (juli/augustus 2018) kunt u uiterlijk op 
11 juni aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 29 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
5 zomertips voor tieners & 
jongeren
Tienerkamp & Jongerenkamp bisdom Rotterdam
Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks drie zo-
merkampen, elk voor een eigen leeftijdscategorie. Het 
Jongerenkamp is bedoeld voor jongens en meiden van 
15 – 17 jaar uit het hele bisdom. Het kamp vindt plaats in 
Uden van 22 t/m 28 juli. Ga mee en beleef een week vol 
ontspanning, sport en spel, lol, inspiratie en geloof! Meer 
informatie: www.bisdomrotterdam.nl. 

Bikkeltocht voor jongens 
Een trektocht voor jongens (16+) over hoge bergpassen 
en naar bergtoppen, met overnachtingen in tenten in de 
wilde Franse Alpen. Aangevuld met catechese van pater 
Elias. Deze trektocht is van 15 t/m 25 juli en wordt georga-
niseerd door de Broeders van Sint-Jan. Meer informatie: 
www.stjan.org.

Tienerkamp BreakOut
Beleef vijf dagen lang met leeftijdsgenoten en vrienden 
een onvergetelijk programma, vol sport en spel, natuur, 
een speciale activiteit, bonte avond en nog veel meer in 
Heiloo. Natuurlijk nemen we ook tijd met God. Ontdek 
jouw richting, ontdek het meest bijzondere doel en ga op 
weg met Hem! Vind jouw unieke talenten en stel je vragen 
aan God, over het geloof en de kerk! Dit is het moment, 
de start van iets groots! Jij bent buitengewoon, extraordi-
nary. Dit tienerkamp is van 21 t/m 25 juli voor tieners van 
12 t/m 15 jaar. Georganiseerd door Heiligdom Onze Lieve 
Vrouw ter Nood, Blauwe Zusters en Jong bisdom Haarlem-
Amsterdam. Meer informatie: www.olvternood.nl.

Europees Lifeteen zomerkamp
Van 23 t/m zaterdag 28 juli vindt in Bezinningscentrum 
Emmaus te Helvoirt het Lifeteen zomerkamp plaats met 
als thema: Enter into the Heart of God. Het kamp is be-
doeld voor jongeren van 12 t/m 19 jaar. Meer informatie: 
www.lifeteen.nl. 

Tienerfestival 4U!
Op 4U! gaan we met veel 
andere tieners (12 t/m 18 jaar) 
meer ontdekken over God. We 
gaan luisteren naar inspire-
rende teachings en lofprijzen, 
maar we gaan natuurlijk ook 
spectaculaire spellen doen, 
voetballen, chillen en heel veel 
lachen. Wil jij je oude vrienden weer opzoeken en nieuwe 
maken, kom dan naar het allergaafste kamp in de zomer 
van 2018. 4U! is van 4 t/m 10 augustus in Someren. Meer 
informatie: www.4u-hightime.nl. AGENDA   

Nationale 
Bedevaart Brielle 
Op 7 juli zal de Nationale Bedevaart 
Brielle zijn. Jaarlijks wordt met deze 
Bedevaart stilgestaan bij het getui-
genis van de Martelaren van Gorcum 
(1572).  De Nationale Bedevaart krijgt ieder jaar steeds 
meer belangstelling. De Nationale Bedevaart is voor alle 
leeftijden, voor jongeren is er een speciaal Jongeren-
programma. Uit onze federatie gaat onder andere RKJ 
Aarlanderveen.

11.00 uur  Eucharistieviering
13.30 uur  Rozenkransgebed en parallel  
   Jongerenprogramma 
14.30 uur  Kruisweg 
15.30 uur  Vespers en processie met pelgrimszegen

 

Nieuwe websites voor 
jongkatholiek.nl en wjd.nl
De websites van Jong Katholiek en de Wereldjongerenda-
gen zijn vernieuwd. De twee nieuwe websites zijn beter 
geschikt voor mobiele weergave dan de oude versies. 
Het laatste nieuws over landelijke katholieke jongeren-
activiteiten is daardoor gemakkelijker te volgen. Ook de 
laatste ontwikkelingen bij de Nederlandse organisatie van 
de Wereldjongerendagen zijn via WJD.nl te lezen.

Meer weten?
Meer weten over de Wereldjongerendagen of andere  
activiteiten die landelijk worden georganiseerd voor en 
door katholieke jongeren? Op de vernieuwde websites  
jongkatholiek.nl & wjd.nl en op social media (Facebook & 
Twitter) zullen regelmatig updates verschijnen.

1 juni:  Solid Friends in Noorden

1 juni:  Rock Solid in Aarlanderveen

15 juni:  Rock Solid in Noorden

15 juni:  Rock Solid in Aarlanderveen

24 juni:  RKJ in Aarlanderveen

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


