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Clara & Franciscus federatie

Van de redactie

Heer,

Op de coverfoto ziet u Maria afgebeeld, zij heeft bij veel gelovigen een heel
belangrijke plaats in hun leven. Tussen 15 augustus, het Hoogfeest van Maria
Tenhemelopneming, en ook 18 augustus zijn er Maria vieringen in Aarlanderveen,
Rijpwetering en Zevenhoven waar u van harte welkom bent.
In deze zomermaanden even afstand nemen en los komen van alles wat in het
dagelijks leven op ons afkomt. Misschien zelfs deze Samenstromen mee in uw
bagage. Leesstof genoeg, zowel woorden van inspiratie als nagenieten van
belevenissen. We wensen u een fijne tijd!
De centrale redactie van deze maand: Anja Niemöller en Marieke van Gelderen

Leer mij de gehaastheid
af, dat ik rust vind,
stilte,
ruimte om te bidden.
Om te zien wat er ligt
op de bodem van mijn ziel
en uw stem weer te horen.
Amen.
Heeft u een kort gebedje? Deel het met
ons via samenstromen@gmail.com
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Het vriendje was niet katholiek, maar
wel belangstellend. Hij keek ook naar
de grote vijver. “Wat is daar dan bijzonder aan?” vroeg hij. “Nou”, zei pa, “als je

er met je blote voeten door heen loopt
wordt je wens verhoord!”
Het vriendje trok meteen de stoute
schoenen uit en liep door de vijver.
Blijkbaar had hij wel wat te wensen
en wilde hij wel eens ontdekken of pa
gelijk had.
Wat hij gewenst heeft is niet bekend,
maar de wens van pa kwam uit.
Na de vakantie diende vriendje dertien
zich aan. Inmiddels is het nichtje al
weer jaren heel gelukkig getrouwd met
nummer veertien, waar pa en moe heel
gelukkig mee zijn, en lopen er nu twee
lieve kleinkinderen rond.
Het gebed van pa is verhoord, al duurde dat veertien aardige vriendjes.
Rob Aupers

39
40

Coverfoto: Mariagrot naast de
H. Johannes Geboortekerk in Zevenhoven
Door: Patrick Deters
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Mijn nichtje had een vriendje. Niets bijzonders. Ze had er de leeftijd voor. Het
was trouwens vriendje nummer twaalf.
Ze was dus zoekend en niet zo zeker
van haar zaak. Dat vriendje was net als
alle anderen die hem voorgingen, altijd
welkom. Je kent het wel: “mee eten en
de hemel in prijzen” meldde Wim Sonneveld al in een van zijn bekendste verhalen. Dit vriendje was ook niet echt de
keuze van pa en moe, maar daar kun je
niet altijd wat aan doen. Een beetje vertrouwen in je dochter en dan komt het
op den duur wel goed. Hij ging wel mee
met het gezin op fietsvakantie. Dat jaar
gingen ze naar Friesland met de auto.
Leuk huisje en fietsen mee om die
provincie eens beter te leren kennen.
Ze kwamen ook op een mooie zonnige
dag langs Dokkum. Natuurlijk met een
bezoek aan de Bonifatiuskapel. Want
dat moest wel verteld worden: Bonifatius is in Dokkum vermoord in 754,
een van de belangrijkste en bekendste
gebeurtenissen in onze Vaderlandse
geschiedenis.

Wilt u onze enthousiaste redactie helpen?
En u heeft talent met teksten ? Onze redactie zoekt versterking bij het verwerken van alle kopij en is blij als u uw interesse laat horen via samenstromen@gmail.com of belt met (0172 ) 60 56 79.

Pastoraal

Geloven in vakantietijd,
vreemd en toch vertrouwd
Als je vakantie viert in een andere plaats of een ander land, kun je het treffen dat de deur van de
kerk uitnodigend open staat. Bijna altijd is het een Rooms Katholieke Kerk. Er is veel te zien en te
ondergaan, de sfeer en de afbeeldingen. Je wordt er stil van, in een hoekje steek je bij Maria of een
andere heilige een kaarsje op, bent even stil in gebed en laat een paar zinnen achter in het gebedenboek. Je kunt ook even de tijd nemen, je op zondag aansluiten bij de gemeenschap en er de liturgie
mee vieren.
De Koog – in de jaren zestig gingen we
met het gezin ieder jaar naar Texel.
Mijn vader en mijn oudere broers
op de fiets en wij kleintjes met mijn
moeder met de bus naar Den Helder.
Het zomerhuisje bij de duinen was
niet groot en daarom logeerden er om
beurten een paar van de kinderen bij
familie op het eiland. Op zondag gingen we naar de kerk, met onze ouders
of met je tante. Ik vond het wel leuk,
want zo’n andere kerk was spannend
en vertrouwd tegelijk. De ruimte en de
banken waren anders, ze gebruikten
andere boekjes dan thuis, maar toch
hetzelfde.
Indonesië – Samen met een vriendin
en haar familie waren we te gast bij
haar broer en zijn gezin op het Zuid
Moluks eilandje Tanimbar. Een tweede
broer, Pater msc, kwam vanaf een ander eiland voor het weerzien. Hij ging
zondags voor in de eucharistieviering.
Ik verstond niet veel van het Indonesisch, maar de liturgie bood vaste herkenningspunten. We lieten ons meevoeren in het geheel en baden samen
het Onze Vader in het Nederlands.
Aduard – In dit dorpje vlak boven
Groningen raakte ik verzeild vanwege
een feest van vrienden; de volgende
morgen besloot ik naar de kerk te
gaan, maar een RK kerk was niet in
de buurt te vinden. Zo kwam ik een
beetje schuchter, maar ook nieuwsgierig, in de protestantse kerk terecht.
Het welkom was gastvrij en de dienst
waarin drie kleintjes werden gedoopt
was aandachtig. Een enkel lied was

verrassend bekend en ik voelde me er
thuis, ondanks mijn verbazing over de
dominee die in zijn eentje de geloofsbelijdenis bad.
Las Palmas – Januari, ver buiten de
toeristische maanden ontrolde zich
daar het gewone eilandleven. Toen we
op zondagmorgen een kerkje binnenstapten, zaten we dan ook als enige
buitenlanders tussen de eilandbewoners. Verrast door de kerkinrichting,
waarbij de banken in de lengte in het
kerkschip stonden tegen over elkaar,
zochten we een plaatsje op. We lieten
de onverstaanbare Spaanse woorden
over ons heenkomen, maar waren
aangenaam getroffen door de hartelijke vredeswens: ‘Paz de Christo’ van
de andere kerkgangers.
Rome – Een stad met vele kerken,
grote en kleintjes, rijk versierd én
eenvoudig. Om dat laatste kan ik u de
Santa Sabina aanbevelen. Eens liep ik

de Sint Pieter binnen, dwalend over
de marmerenvloer en dromend langs
de indrukwekkende afbeeldingen in
mozaïekstijl, hoorde ik dat er vooraan
een eucharistieviering gaande was.
Ik schonk er niet echt aandacht aan,
maar op een goed moment zette de
voorganger het Credo in en het koor
volgde met die heel vertrouwde melodie. Ik bleef staan, raakte ontroerd,
en wist: hier hoor ik bij, dit is mijn
identiteit.
Waar je ook bent, er zijn overal kerken
waar je kunt binnengaan. Waar je welkom bent om mee te vieren. En gaat
u niet op reis, stap dan eens één van
die andere kerken van de federatie
binnen.
Ik wens u namens het pastoraal team
een goede zomer.
Pastor Marjo Hoogenbosch
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Eerste Heilige Communie 2019
In de afgelopen maand waren de ouders van de communicanten van volgend jaar uitgenodigd voor de
informatie avond. Op maandagavond 11 juni was er
een gastvrije ontvangst in de pastorie van Rijpwetering.
Rond de tafel werd het een ontspannen gesprek over
verwachtingen en bedoelingen rond de Eerste Heilige
Communie. De nieuwe opzet van de voorbereiding in
Het Anker werd gepresenteerd door pastor Hoogenbosch en een lid van het Anker-kernteam. Na afloop
werd de nodige informatie op papier mee naar huis
gegeven. Voor wie de avond heeft gemist en graag de
informatie wil ontvangen, kan dat aangeven met een
berichtje naar info@mijnanker.nl.
Uw zoon of dochter aanmelden voor de Eerste
Heilige Communie uiterlijk vóór 8 september via
de website rkgroenehart.nl/het-anker Klik op het
icoon van Het Anker.

Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker

De kerk is open! Kom eens kijken…
Kerken bekijken; voor veel vakantiegangers is het een geliefde
bezigheid. Een kind zei mij laatst dat ze dat alleen in het buitenland (!) deed. Terwijl wij toch in onze federatie zulke mooie
godshuizen hebben. En daar zijn er ook enkele van open buiten het weekeinde. Dus als u op er langs komt, ga dan eens
uitgebreid kijken en laat u verrassen.
Voor het gemak hebben wij ze in dit schema bij elkaar gezet:
Aarlanderveen - HH. Petrus en Pauluskerk
In juli en augustus iedere werkdag, 13.00 tot 16.00 uur
Er zijn ikonen te bezichtigen
Langeraar - H. Adrianus
Vanaf 11 juli t/m 24 augustus,
dinsdag t/m zondag 13.00-17.00 uur

Leimuiden - H. Johannes de Doper
Vanaf 24 juni tot 9 september
donderdag t/m zondag, 12.00 tot 16.00 uur
Nieuwkoop - OLV Hemelvaart - Mariakapel
Het hele jaar door, dinsdag en donderdag , 9.30-12.00 uur
Noorden- Mariakapel achter de kerk
Hele jaar door, elke dag, 9.00-19.00 uur
Zevenhoven - Johannes Geboortekerk
In juli en augustus, woensdag en vrijdag, 13.00-17.00 uur
Roelofarendsveen - Kapel van de H. Petrus
Het hele jaar door, iedere dag, 10.00-17.00 uur
Pastor Heleen van de Reep

Langeraarse kermisviering
De Kermis is in veel dorpen populair. Dat is al heel lang zo.
Als ik oude mensen spreek en ik vraag: Hoe hebben jullie
elkaar leren kennen, dan zeggen ze vaak: Op de kermis. Het
was vroeger (en misschien nog wel) een plek van zien en
gezien worden; een plek van gezelligheid en liefde.
De Langeraarse kermis is een begrip in heel de streek. Niet
vanwege de omvang, maar vanwege de gezelligheid en de
avonden in de feesttent.
Wat veel mensen vaak niet weten is dat de kermisexploitanten rooms katholiek zijn. Eigenlijk is het ook een katholiek
festijn, kermis vieren. Vandaar dat wij met de organisatie en
enkele exploitantanten besproken hebben dat op de laatste
dag van de kermis de H. Adrianuskerk GESLOTEN zal zijn en
de Ker(k)mis op de kermis zal zijn om 11.00 uur.
De botsautokraam is de kerkzaal. De botsauto’s zijn de stoelen. Maar er zullen nog veel meer stoelen worden bijgezet.
Het nieuwe gemengd koor zal zingen onder begeleiding van
Wim Loos op de accordeon. Ondergetekende zal voorgaan en
na afloop zal ik alle attracties zegenen met wijwater voor de
volgende reis die zij dan maandag moeten gaan maken.
Dus, iedereen is welkom op 26 augustus om 11.00 uur op de
kerkmis voor de zondagse viering. Heb u geen vervoer? Vanaf
het kerkplein pendelt een kerktaxi vanaf kwart voor elf heen
en weer. Maar misschien kun u ook met elkaar meerijden.
Diaken André van Aarle

Kalender juli/augustus 2018
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7 juli

11.00 uur

Bedevaartskerk HH. Martelaren van Gorcum

Nationale Bedevaart Brielle

18 augustus

19.00 uur

H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven

Viering bij de Lourdesgrot

www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Het Jezus-gebed
“Bidt zonder ophouden”, schrijft Paulus. Kán dat eigenlijk
wel?, dacht een man. Je haalt zonder ophouden adem,
zolang je leeft. Je hart klopt onophoudelijk. Maar dat gaat
min of meer vanzelf. Maar bidden zonder ophouden? Je kunt
toch niet heel de dag aan God denken?
Een monnik leerde hem het Jezusgebed: “Heer Jezus Christus, zoon van God, ontferm u over mij.” Herhaal dit, zei de
monnik. En dat deed hij. Eerst kostte het moeite. Maar toen
merkte hij dat het gebed in zijn binnenste bleef bidden, zelfs
als hij gestopt was. Het was dag en nacht bij hem. Door het
gebed veranderde zijn leven en ontmoette hij wonderlijke
mensen.
Zijn boek ‘De ware verhalen van een Russische pelgrim’
werd een bestseller toen in 1918 vluchtelingen uit Rusland
het meenamen. Sindsdien gaat dit gebed door alle kerken
wereldwijd. Steeds meer gewone mensen bidden het.
Want het is eenvoudig. Het leent zich voor alle loze momenten in je leven. Als je moet wachten in een rij, op het station,
in de wachtkamer van de dokter. Je kunt er natuurlijk ook
voor gaan zitten, maar doe dat niet te langer dan 5 minuten.
Je zult merken dat dit gebed je draagt. Dat is de kracht van
de Naam Jezus.
Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Bloemetjes behang of strakke
witte muren?
Deel III: beelden en de storm die ze oproepen
In de vroege middeleeuwen komen de afbeeldingen van de
muur af en doen driedimensionale beelden hun intrede in
de kerk. Afbeeldingen van Maria en andere heiligen. Stijf opzittend en recht voor zich uitkijkend. Ze worden rijk beschilderd en zelfs met edelmetalen als goud en zilver bedekt. En
als dat nog niet genoeg is, ingelegd met juwelen.
De beelden worden geplaatst op altaren en worden al snel
het reisdoel van vele pelgrims. Vaak niet zozeer om het beeld
zelf, maar om het relikwie van de afgebeelde heilige.
Hoe belangrijker de heilige, hoe groter en hoe kostbaarder
de houder of het beeld waarin de relikwie is opgeborgen.
Een voorbeeld hiervan hebben we kort geleden nog kunnen
zien in Maastricht bij de Heiligdomsvaart aldaar. Tijdens deze
heiligdomsvaart worden onder andere de noodkist en het
borstbeeld van Sint Servaas getoond.

Het rijk versieren van de kerken (het is tenslotte Gods huis)
neemt nog een hogere vlucht als het glas-in-loodraam wordt
uitgevonden. Het licht uit de hemel kan worden uitgebeeld
door gekleurd en schitterend licht.
Er begint een wedijver te ontstaan tussen rijke mensen,
gilden in de steden, religieuze ordes om maar een zo mooi
mogelijke kerk, kapel of kathedraal te hebben. Er zijn veel
verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld zo onschuldig als
God echt te eren of tot het andere uiterste de andere de
ogen uit te steken en zoveel mogelijk pelgrims naar je stad
te lokken. Pelgrims betekende inkomsten. Niet het meest
nobele doel dus.
Het kon dan ook niet anders of er moest een tegenreactie
komen. De tweede beeldenstorm was al snel een feit. Ging
het in de 8e eeuw in het Byzantijnse rijk om iconen, nu in de
16e eeuw moesten in het westen de beelden, reliekschrijnen
en alle verdere afbeeldingen in de kerken het ontgelden.
De heiligenverering was verworden tot een wedloop op wie
heeft de mooiste en duurste versierde kerk en hoeveel pelgrims kunnen je daarmee binnen halen. Bij de hervormers
moeten de woorden van Jezus “maak van het huis van de
Heer geen markthal” in de oren hebben geklonken. God is
niet te vinden in de afbeeldingen, maar in het vlees geworden Woord. Beelden en afbeeldingen worden verwijderd en
muren worden wit gekalkt. Kale witte kerken zijn het gevolg.

Oproep voor Het Anker
In Het Anker hebben we komend seizoen plaats voor mensen die een kindergroep willen leiden. Wie is er gemotiveerd
om met de broertjes en zusjes van de communicanten te
werken, vertellen en spelen rond het evangelie? Er is een
groep van 5-6 jaar en een groep van 8 tot 11 jaar.
Het zijn zes bijeenkomsten op zondagmorgen, van 10.00 tot
11.00 uur in Langeraar. Daarna vieren we samen de eucharistie in de kerk.
Wilt u mee doen? Laat het weten via info@mijnanker.nl

SAMENstromen • juli/augustus 2018
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Clara & Franciscus Ontmoeting
GoedeDoelenDag wil senioren laten bewegen

’KWIEK laat je slalommen om de prullenbak’
Je weet niet wat je ziet. Senioren slalommen om vuilnisbakken, stappen op en af bij een bankje en
rekken en strekken zich tegen een lantaarnpaal. Vreemd? Nee, hoor. Binnenkort is het de normaalste zaak van de wereld. Dan heeft Nieuwkoop namelijk een KWIEK Beweegroute.
Door: Tom Zuijdervliet
De KWIEK Beweegroute is een route die
ouderen stimuleert om buiten te bewegen. Ze maken daarbij op een speelse
manier gebruik van het straatmeubilair.
“Door op 25 augustus te bewegen help
je mee om hen te laten bewegen”, vertellen Marleen Hoogeveen en Mariska
Oudshoorn van de Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop.
“De KWIEK Beweegroute bestaat al in
diverse gemeenten”, vertellen Mariska
en Marleen. Het stimuleert senioren te

Het team van de GoedeDoelendag, met
Marleen Hoogeveen (rechtsboven) en
Mariska Oudshoorn (rechtsonder)

bewegen in de openbare ruimte. Het
is een rondje door de wijk met allerlei
oefeningen om het lichaam gezond
en soepel te houden. KWIEK maakt
gebruik van het straatmeubilair in de
buurt, bijvoorbeeld van lantaarnpalen
en lijnen op een trottoir. Op die manier
kunnen senioren werken aan hun balans, kracht, mobiliteit en uithoudingsvermogen. Maar je moet dan natuurlijk
wel weten wat voor oefeningen je
kunt doen. Daarom worden er borden
geplaatst bij het straatmeubilair. Op de
borden kun je lezen welke oefeningen
je kunt doen. En als je dat met een
groepje doet, is het nog gezellig ook.”
Gezellig buffet
Nieuwkoop dankt de KWIEK Beweegroute aan de jaarlijkse GoedeDoelenDag, vertellen Marleen en Mariska.
“Vijf jaar geleden begonnen we ermee.
Dit jaar is de GoedeDoelenDag op
zaterdag 25 augustus in Sportcentrum
Nieuwkoop. Het Sportcentrum stelt
gratis de zalen beschikbaar. Er vinden
allerlei activiteiten plaats waar je tegen
betaling aan kunt deelnemen, bijvoorbeeld bridge, fitwalk, spinning en een
fietstocht. Na afloop is er een gezellig
buffet, weer geheel gesponsord door
plaatselijke ondernemers. En er is een
verloting. Kortom: niets weerhoudt je
ervan om te komen.”

De GoedeDoelenDag Nieuwkoop vindt plaats op zaterdag 25 augustus.
Locatie: Sportcentrum Nieuwkoop, Nieuwveenseweg 39A, Nieuwkoop.
U kunt ook Vriend van de GoedeDoelenDag worden. Via de website kunt u
zich aanmelden.
Kijk op www.goededoelendagnieuwkoop.nl en op Facebook om te zien
welke activiteiten er door het gehele jaar heen plaatsvinden.
Informatie over de KWIEK Beweegroute: www.kwiekbeweegroute.nl
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Regionale doelen
Omdat alle organisatiekosten en evenementen volledig worden gesponsord,
gaat de totale opbrengst naar de KWIEK
Beweegroute, het goede doel van dit
jaar. “Bij een lokaal doel zie je waaraan
we het geld besteden. Vorig jaar was
dat bijvoorbeeld Huize Kakelbont in
Noorden, een crisisopvanghuis voor
kinderen die niet meer thuis kunnen
wonen. Mede door de opbrengst van
de dag kon Huize Kakelbont de keuken
uitbreiden van een simpel vierpitsgasstel tot een volledig toegeruste keuken
voor 15 kinderen. Het mooie van de lokale doelen is dat de mensen zien wat
er gebeurt. En vervolgens ook zelf weer
met ideeën komen. Zoals de donatie
van de opbrengst van een feestje. Of ze
gebruiken onze Donatiebox.”
Bingo en een pubquiz
De GoedeDoelenDag slaat aan. “We
houden het daarom niet meer alleen
bij een dag in augustus. Ook tussendoor organiseren we allerlei activiteiten. Zo hielden we in april tijdens de
Oranjeweek een bingo en een pubquiz.
In februari organiseerden we een
Keezen-toernooi. In juni was er een
tennistoernooi waarvan de opbrengst
ook naar KWIEK ging. Verder doen we
mee aan de Rabobank Fietstocht en
aan flessenbonnenacties van de supermarkten, waarbij statiegeldbonnen
gedoneerd kunnen worden aan Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop.”
Uiteindelijk cumuleren alle activiteiten
in de GoedeDoelenDag op 25 augustus.
En dat moet een groot succes worden,
zodat de KWIEK Beweegroute er snel is
en de senioren al volgend jaar kunnen
strekken bij een lantaarnpaal, stappen
op een bankje en slalommen rond de
prullenbak.

Clara & Franciscus Algemeen

Foto: www.rkkerk.nl (Ramon Mangold)

De AVG en uw gegevens in de parochie
De laatste tijd zijn er veel berichten geweest over de AVG: de
Algemene Verordening Gegevensbescherming die 25 mei is
ingegaan. Enkele edities geleden van Samenstromen is daarover ook iets gemeld. In dit artikel informeren wij u nader.
De parochie heeft allerlei gegevens over u. Denk aan doopgegevens, adresgegevens, telefoonnummers en ga zo maar
door. Ook wij willen zorgvuldig met die gegevens omgaan
en vanwege wetgeving moeten wij dat. Daarom worden er
afspraken gemaakt over wie welke gegevens kan inzien en
gebruiken. Het bisdom heeft daarbij richtlijnen gegeven.
Die volgen we natuurlijk op. Tegelijkertijd maken we het wel
werkbaar voor onze parochies. Het doel is dat u steeds kunt
achterhalen welke gegevens er over u bekend zijn, en wat
daarmee gebeurt. U kunt straks ook aangeven welke gegevens verwijderd moeten worden. We willen u daarover goed
informeren.
Om dat proces in goede banen te leiden heeft het federatiebestuur een lid van het bestuur belast met die taak. Het
bestuur is inmiddels begonnen met het opstellen van een
protocol. In dat protocol komt te staan op welke manier
medewerkers, vrijwilligers en professionals met de gegevens
van parochianen moeten omgaan. Zo zullen alle gegevens in
een beveiligde en beschermde omgeving worden opgeslagen. Slechts een beperkt aantal mensen mag die gegevens

raadplegen of wijzigen, en deze gegevens mogen alleen
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn.
De gezamenlijke bisdommen hebben een Privacyverklaring
opgesteld. Ook is het Algemeen Reglement Bescherming
Persoonsgegevens Parochies geactualiseerd. U vindt de
Privacyverklaring op onze website www.rkgroenehart.nl.
Daarin wordt ook verwezen naar het Algemeen Reglement.
Wij gebruiken dit reglement de komende tijd voor het opstellen van praktische handleidingen voor de medewerkers in
de lokale parochiekernen. Alles wat op de website verschijnt,
kunt u ook opvragen bij de lokale secretariaten, zo ook de
Privacyverklaring en het Algemeen Reglement.
In de komende maanden zal aan de hand van de richtlijnen
van het bisdom gewerkt worden aan de verdere invoering
van de AVG. U leest daarover dan in de volgende edities van
Samenstromen. Heeft u in de tussentijd vragen, aarzel dan
niet om die te stellen aan het centraal secretariaat van onze
federatie, info@rkgroenehart.nl, tel. (0172) 60 95 38.
Namens het federatiebestuur,
Henk Hoek en Tom Zuijdervliet

De redactie van
Samenstromen wenst alle
lezers en lezeressen een mooie
en plezierige zomer toe!
SAMENstromen • juli/augustus 2018
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Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
De Vuurdoop
Zaterdag 19 mei was het zover, we
mochten naar de kathedraal in Rotterdam voor de Vuurdoop. Ik vond het
best spannend, ik wist niet precies wat
ik ervan kon verwachten. We gingen
vanaf Ter Aar met de bus, de anderen
ophalen in Langeraar en Roelofarendsveen en dan door naar Rotterdam.
Omdat we de eersten waren in de bus
konden we gezellig met zijn allen op de
achterbank. Toen we aankwamen zag
het er al heel gezellig uit met ballonnen en versieringen, er stond zelfs een
goochelaar buiten om ons te verwelkomen en te vermaken tijdens het wachten. Echt superleuk! Binnen was het
hartstikke druk, iedereen wachtte in

Maria, met bewondering
om wie gij zijt, komen we

spanning af wat er zou gaan gebeuren,
we hadden al een programmaboekje
gekregen en daar stond in dat we een
theaterstuk mochten zien, een gesprek
zouden hebben en de toren mochten
beklimmen. Er werd geopend met een
zanger “Mario Raadwijk”. Iedereen
ging uit zijn dak, toen we hem opgezocht hadden op internet bleek hij een
bekende zanger van de band Replay
te zijn. Hij gaf ons ook de boodschap
om uit te komen voor ons geloof. Ik
vond het ook heel gaaf om de bisschop
weer te zien nadat hij ons gevormd
had. Na de begroeting van de bisschop
kwam er nog een act van een vuurvreter. Het theaterstuk was echt heel
leuk, ze hadden een heel verhaal met
meerdere personages en ze speelden
uiteindelijk maar met zijn tweeën. Het
gesprek hadden we in een basisschool
een stukje verderop. We vonden het allemaal heel zielig dat de kinderen daar
niet echt een schoolplein hebben om
op te spelen. We hadden een gesprek
met twee nonnen, ze vertelden ons dat
ze kinderen helpen die alleen zijn. Ze
helpen ze met wassen, eten en drinken.
Ze vertelden ook dat ze de kinderen
niet wilden veranderen, want iedereen
is wie hij is en dat moet ook gerespecteerd worden. Hierna mochten we de

u groeten.
In vele kapelletjes langs onze
levensweg
groeten wij u en vragen:
leidt ons naar uw zoon, Jezus.
Wij zoeken hier uw warmte
en uw licht.
Laat onze kaarsen teken zijn
van wat wij vragen.
Laat ze teken zijn van de
lichtpunten op onze levensweg
die ons ook uw licht tonen.
Amen.
Vuurdoop
8

www.rkgroenehart.nl

Uw zoon of do
chter
aanmelden vo
or de
Eerste Heilig
e
Communie ui
terlijk
vóór 8 septem
ber via

rkgroenehart.

nl/het-anker

toren beklimmen, maar we moesten
nog even wachten. Dat vonden we
helemaal niet erg want de goochelaar
was er nog steeds en die liet ons echt
hele coole trucs zien. Ik mocht mijn
naam op een speelkaart schrijven, en
die kwam uiteindelijk opgevouwen uit
een heel klein doosje met een elastiekje eromheen. Dat doosje lag de hele
tijd op tafel, echt ongelooflijk! Toen was
het echt tijd om de toren te beklimmen. Ook leuk om te doen, zeker toen
een vrijwilliger ons wat ging vertellen
over de klok. Hij liet ons de andere kant
op kijken en sloeg toen hard met een

Clara parochie
zitplaats. Maar er zullen ook stoelen
worden klaargezet. De viering start om
11.15 uur.

hamer tegen de klok. We schrokken
ons een hoedje! En helemaal bovenin
was het mooi, wat een uitzicht! Al met
al een supergaaf uitje voor de vormelingen! Bedankt!

Vakantiebijbelwerk
Voor het vakantiebijbelwerk zijn de volgende gelden binnengekomen. Van de
Nederlands Hervormde gemeente 251
euro, van de Petrus en Paulus parochie
75 euro, van de Koek en Zopie actie
Lucina 150 euro en van Missionaire

Com. Gereformeerde Kerk 100 euro.
Alle gevers/kopers, namens het VBWcomité hartelijk dank.

Petrus en Paulusdag
Zondag 1 juli is het patroonsfeest van
de HH. Petrus en Paulus. Traditiegetrouw hebben we dan een feestelijke
viering waar de koren aan meewerken.
Er is ook kinderkerk. De viering is, als
het weer mee zit, buiten voor de pastorie. Als u uw eigen stoel mee neemt,
bent u verzekerd van een prettige

Voorafgaand aan de viering heeft Rock
Solid een bijzondere activiteit voorbereid: “geocaching”. Rond 9.30 uur wordt
u, met uw mobiele telefoon op pad
gestuurd, voor een avontuurlijke wandeltocht. Wilt u liever zonder telefoon
op stap? Geen probleem, u kunt ook
zonder mobiele telefoon hieraan meedoen, 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 mee doet aan de
activiteit, bent u van harte welkom!
Ook na de viering zal er de mogelijkheid zijn om bij te praten, en een spelletje 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 pannenkoeken.
Wat ons betreft wordt het weer een
mooie dag! Graag tot zondag 1 juli!
Werkgroep Petrus en Paulusdag

Pluk de dag!
Pluk de dag!

Pluk de dag!

Geniet van het leven

Geniet van het leven

Morgen lijkt dichtbij, morgen is nog ver

Vandaag moet het gebeuren

Morgen is het misschien voorbij

Geef die zoen, maak dat compliment

Pluk de dag!

Geniet met volle teugen

Geniet van het leven

Pluk de dag!

Gisteren was een cadeau

Zorg dat je gelukkig bent in het leven

Gisteren is een herinnering

Geniet van alles wat het leven je biedt
Want al denk je dat morgen je wordt gegeven….
Zeker weten doe je het niet!

SAMENstromen • juli/augustus 2018
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H. Adrianuskerk

Langeraar
Na de drukte rondom Pasen en
Pinksteren gaan we langzaam maar
zeker naar de vakantieperiode toe.
Een mooie tijd om stil te staan bij de
afgelopen periode, maar ook om vooruit te kijken. Veel vrijwilligers maken
het mogelijk dat alles draait en blijft
draaien, waarvoor veel dank. Een hoop
mensen dragen zo, ieder op zijn of haar
eigen manier, een steentje bij aan de
gemeenschap. Voor sommigen is het
heel gewoon, een ander weet niet beter, misschien doe je het wel omdat het
van je verwacht wordt. En wellicht ben
je inmiddels bij een werkgroep gestopt,
maar wil je wel betrokken blijven. Of wil
je gewoon een keer iets anders doen,
of een andere ervaring op doen.
Zo staat ons op het gebied van de automatisering nog heel wat te wachten. De
ledenadministratie en de kerkbalans
gaan over op andere software, en de
begraafplaats-administratie moet nog
helemaal digitaal gemaakt worden. Het
is wenselijk dat voor iedere discipline
tenminste 2 personen weten hoe dit
allemaal werkt. En je raadt het al, zover
zijn we nog niet. En dan is er ook nog
de Beheercommissie waar binnen een
jaar de vacature van penningmeester
en van onderhoudsman beschikbaar
komen, naast de al bestaande vacature
van secretaris. Dan hebben we het nog
niet eens over de diverse werkgroepen,
zoals bijvoorbeeld het wijkcontact,
waar men ook best wat versterking kan
gebruiken. Kortom, denk er de komende tijd nog eens rustig over na.
Krijg je wel voldoening of uitdaging
genoeg uit dat wat je doet? Of wil je
juist wat gaan doen? Ik hoop van harte
dat de aanmeldingen binnen stromen

en na de zomervakantie de mailbox vol
staat met aanmeldingen. Dan neem ik
de uitdaging aan alle mail bij de juiste
werkgroepen te krijgen en/of netjes te
beantwoorden.

Even voorstellen
Mag ik me even voorstellen? Ik ben Peter Otto, sinds 5 juni voorzitter van de
Beheer Commissie Parochiekern (BCP)
Langeraar. Ik ben 63 jaren jong, kom
uit een groot gezin van 15 kinderen,
ben getrouwd met Marijke, we hebben
2 dochters Larissa en Myrthe en zijn
sinds augustus 2017 de trotse opa en
oma van Jasmijn. Mijn bestuurservaring
beslaat een aantal jaren in het bestuur
van de Schakel (hééél lang geleden…),
2 jaar Ouderraad Aeresteijn, 10 jaar
bestuursvoorzitter Aeresteijn en 9 jaar
bestuursvoorzitter van Altior. Er ligt een
mooie maar flinke uitdaging op het pad
van ons parochiebestuur en de BCP’s
van alle kernen: hoe gaan we zorgen
dat ook de komende jaren de pastorale
dienstverlening blijvend en op een
goed niveau kan worden uitgevoerd,
gegeven het dalende kerkbezoek en
de zorg voor al onze kerkgebouwen.
Maar ook: hoe houden we ons geweldige vrijwilligerskorps op sterkte? Want
iedereen weet dat dát het fundament
is in elke gemeenschap. Aandacht en
waardering is dan ook voor mij niet
meer dan vanzelfsprekend. Daarin
investeren dus ook. Ik spreek u graag !
Peter Otto

Joannes Petrus Touw		

www.rkgroenehart.nl
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Andy Bijlemeer, namens de BCP

Overleden
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Doe je mee? Samen maken we het nog
mooier dan het nu al is. Meld je aan op
bestuur.adrianus@planet.nl.

Lief en leed
17 mei
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74 jaar

Vuurdoop 2018
Op zaterdag 19 mei gingen we met
4 vormelingen van Langeraar en een
aantal vormelingen van de anderen
kerken met de bus naar Rotterdam. We
moesten al om 7.30 uur op het kerkplein zijn. In de kerk in Rotterdam deed
de bisschop een welkomstwoordje.
Mario kwam zingen en er was vuur.
Daarna begonnen de workshops.
Wij kregen eerst een theater voorstelling in de kerk, daarna gingen we in
een school een quiz doen en daarna
mochten we de toren beklimmen.
Om 14.30 uur waren we weer terug in
Langeraar. Wij vonden het heel gezellig
en leuk. Wie er niet bij was heeft heel
wat gemist!!

Stilte-/aandachtmeditatie
Met de zomer voor de deur alvast
even iets om over na te denken: stilte-/
aandachtmeditatie... In deze tijd dat iedereen het maar druk, druk, druk heeft
een moment met elkaar heel bewust
de rust en de stilte opzoeken. Kijk en
ervaar wat dat met je doet. Ik nodig je
van harte uit om er te zijn.
Er start een blok van 8x op woensdag
19 september in het koetshuis met
maximaal 10 personen.
Heb je vragen of wil je je aanmelden:
(06) 28 25 62 86, Liesbeth van Woudenberg.

Langeraar
Vanaf de Adrianustoren
• Zondag 1 juli, 22 juli en 12 augustus wordt er na de viering van 9.15 uur koffie
geschonken.
• Woensdag 15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wordt om
19.00 uur gevierd in Aarlanderveen, u bent van harte welkom. Bij ons komt dan
de woensdagavondviering te vervallen.
• Zaterdag 25 augustus is er geen viering. Op zondag 26 augustus is om 11.00 uur
de Kermisviering bij de botsauto’s. U leest hierover meer op de bladzijde 5
Vieren. Iedereen is van harte welkom.
• Een dank je wel aan onze vrijwilligers die het ook dit jaar weer mogelijk maken
dat in de maanden juli en augustus de kerk in de middag open is voor bezoek.
• De pastoraatsgroep wenst iedereen een mooie zomer. Als u op vakantie gaat een
fijne vakantie en een veilige reis.

Anima Christi
Ziel van Christus, heilig mij.

om met uw heiligen u te loven

Lichaam van Christus, red mij.

in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bloed van Christus, verblijd mij.
Water uit de zijde van Christus, was mij.

Maak van ons, Heer, waardige dienaars,

Lijden van Christus, sterk mij.

zodat we onze medemensen

O goede Jezus, verhoor mij.

die in armoede en honger leven

In uw wonden, verberg mij.

en sterven, wereldwijd dienen.

Laat mij niet van u gescheiden worden.
Tegen de boze vijand bescherm mij.

Geef vandaag aan hen via onze handen

In het uur van mijn dood, roep mij

hun dagelijks brood, door onze

en laat mij tot u komen,

begripvolle liefde, vrede en vreugde.
Heer, geef dat ik eerder probeer
te troosten dan getroost te worden;
begrijp dan begrepen te worden;
bemin dan bemind te worden;
want door zichzelf te vergeten vindt men;
door vergiffenis te schenken komt men tot vergeving;
door te sterven ontwaakt men voor het eeuwige leven.
Amen.
Morgengebed van de Missionarissen van Naastenliefde
(orde van Moeder Teresa)
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O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Dank je wel
De beheerster van het parochiehuis
gaat er helaas mee stoppen. We zijn
druk bezig om een nieuwe aan te
stellen. Hierbij willen wij de huidige
beheerster Anneke van Ommeren
bedanken voor de fijne samenwerking tijdens onze vele activiteiten in
het parochiehuis. Je legde duidelijk je
ziel in het werk van het parochiehuis.
Klantgericht stond hoog in je vaandel.
Je stond altijd voor ons klaar, dacht met
ons mee en wij werden altijd met een
glimlach ontvangen.
Jammer dat je met deze werkzaamheden moet stoppen, wij zullen je missen.
Anneke BUITENGEWOON BEDANKT!!
Wij wensen jou alle goeds voor de
toekomst.
Pastoraatsgroep en BCP

Van de pastoraatsgroep
Nog 1 vergadering te gaan en dan op
weg naar vakantie. Lekker even bijtanken ver weg of dichtbij. De vieringen in
de vakantieperiode gaan door, maar
alle andere activiteiten staan op een
laag pitje. Wij wensen iedereen een
fijne vakantietijd toe en zien u graag of
tijdens de vakantie en anders wellicht
daarna.
Pastoraatsgroep

Verrassing
Zaterdagavond 2 juni 2018 werd een
bijzondere avond voor ons koorlid
Renée.

Zij werd deze avond gehuldigd omdat
zij maar liefst 40 jaar lid is van koor
Allegro.

www.rkgroenehart.nl
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Renée vermoedde niets, maar vond
het wel vreemd dat al haar kinderen
aanwezig waren bij de kerkdienst.
Toen de voorzitster haar aan het einde
van de viering naar voren riep, schrok
zij wel. Ze kreeg een speldje van de Sint
Gregorius vereniging, een oorkonde,
een hangertje en natuurlijk een bos
bloemen. Totaal uit het veld geslagen,
hoorde ze het koor Lang zal ze leven
zingen. Mooi om zo’n trouw lid te kunnen verrassen!
Joke van Tol

Aanmelden vóór 8 september
Uw zoon of dochter aanmelden voor
de Eerste Heilige Communie uiterlijk
vóór 8 september via de website
rkgroenehart.nl/het-anker Klikken op
het icoon van Het Anker.
Voor wie de avond heeft gemist en
graag de informatie wil ontvangen, kan
dat aangeven met een berichtje naar
info@mijnanker.nl.

dan via de zijingang naar binnen en
meteen rechts de deur door naar de
Mariakapel. De deur naar de kerk is
gesloten en het hek in de kapel waardoor je naar de kerk zou kunnen is ook
gesloten. Elke dinsdag en donderdag
zien we mensen komen om een kaarsje
op te steken, maar misschien was u
iemand die het nog niet wist. Vandaar
deze extra aandacht.
BCP

Expositie

Kerk open elke zondag

In de voormalige biechtstoel is inmiddels een nieuwe expositie geplaatst.
Er zijn iconen te zien van vier mensen
die hun lessen begonnen zijn bij Kees
Rietveld in Zevenhoven. An de binnenkant van de deur vindt u wat uitleg. Tot
nu toe hebben we u laten zien:
De kerkmissaals, de canonborden, de
mini-kerststallen, de mooi geborduurde beursa’s en palla’s. Elke expositie
laten we een paar maanden staan om
zoveel mogelijk mensen ervan te laten
genieten.
BCP

Zoals bekend is de kerk ook op de
zondagen na de zaterdagviering open
vanaf 10 uur. Hetzij voor een kleuterviering hetzij voor aanbidding in de
zijkapel. In de zomerperiode zal de kerk
helaas niet open kunnen zijn voor aanbidding, omdat in de vakantietijd geen
mensen beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zal het in die periode ook niet zo’n
storm lopen. Na de vakantieperiode
proberen we weer om toch elke zondag
open te zijn. Soms laten we een mooie
mis horen op de achtergrond. Dus 15
juli, 5 en 26 augustus is de kerk helaas
gesloten.

Mariakapel

BCP

Blijkbaar is het toch niet alom bekend,
maar het hele jaar door is de Mariakapel op dinsdag- en donderdagmorgen
van 9.30 uur tot 12 uur open. U kunt
12
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Maria ten Hemelopneming
Op zaterdag 18 augustus is er bij de
grot in Zevenhoven de jaarlijkse mis bij

Nieuwkoop
de Lourdesgrot. Voorganger is
mgr. Hendriks, hulpbisschop van
Haarlem-Amsterdam. Jaarlijks komen
zo’n 700 mensen naar deze openlichtmis toe. De moeite waard om eens
mee te maken.

om mee te doen met de lichtprocessie.
In de loop van de jaren zijn er 658
bedevaartgangers met deze reis vanuit
Nieuwkoop met ons mee gegaan.
Kom ga ook eens met ons mee...
Haast u, er is nu nog plaats.

Andante 50 jaar

Wilt U meer weten,wij vertellen het
u graag.
Mevr. Bets Verhage, (01720) 57 37 13
Mevr. Corrie Baas, (06)160 986 20
Mevr. Gre de Boer, (0172) 57 22 08
Dhr. Gerard v/d Ham, (0172) 5 387 88
Mevr. Anneke Rietbroek, 071) 331 30 57

Het kerkkoor dat ook altijd wordt
ingezet bij uitvaarten, bestaat 50 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum zijn
we met het hele koor (bestaande uit
dirigent en 19 zangers en zangeressen) een dagje uit geweest. Erg gezellig,
maar dat kan ook niet anders met zo’n
gezellig koor. We gingen met de bus
naar Enkhuizen en stapten daar op de
boot naar Medemblik en gingen van
Medemblik met de stoomtrein naar
Hoorn. Met de bus weer terug naar
Nieuwkoop voor een afsluitend diner.
Volgende keer is er vast wel een uitgebreid verslag van een van de leden van
het koor.

Wie gaat er met ons mee....
Vanuit het Groene Hart samen naar
Lourdes. Vertrek van onze Nieuwkoopse bus op vrijdag 21 en we zijn 28 sept.
2018 weer terug.
Het belooft weer een mooie reis te
worden door Frankrijk, afgewisseld met
het bezoeken van verschillende mooie
bezienswaardigheden waar Frankrijk
zo rijk aan is. We overnachten op de
heenreis twee maal in goede hotels en
komen aan in Lourdes op zondag rond
de middag.
Onze bedevaart beginnen we daar met
een eigen welkomstviering. In de daarop volgende dagen doen wij samen
met de andere Nederlandse pelgrims
mee met de viering bij de grot, met de
internationale hoogmis in de Pius 10
basiliek. In deze kerk is er plaats voor
ruim 25.000 mensen uit alle landen en
naties.
Geweldig om dit een keer samen mee
te maken. Verder zijn er veel mogelijkheden iets van het stadje Lourdes
te zien, een kopje cappuccino of een
glaasje wijn te drinken op een terras.
Elke avond is er ook de mogelijkheid

GezinsViering
Zondag 10 juni was de laatste GezinsViering van het seizoen. In Samenstromen van september kunt u lezen
wanneer er weer een Gezinsviering is.
We gaan eerst genieten van een welverdiende vakantie.
In het nieuwe seizoen hopen we weer
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.
Daarna gaan we vakantie vieren.
In Samenstromen van september lezen
jullie meer over de KinderWoordDiensten in het nieuwe seizoen.
Werkgroep KinderWoordDienst

Jeugdkoor Flos Campi
10 juni hebben we gezongen tijdens de
laatste gezinsviering van dit seizoen.
We hebben op zondag 24 juni een koffieconcert verzorgd. Daarna zijn we op
stap geweest met het hele koor.
Om hiervan bij te komen hebben we
de repetitie van 26 juni overgeslagen.
Maar…3 en 10 juli gaan we nog gezellig
zingen met elkaar. Een mooie kans om
eens vrijblijvend mee te komen doen.
Dan kun je ervaren hoe gezellig het is.
Misschien wil je na de vakantie dan wel
met ons mee komen doen…
Hoe het na de vakantie gaat lopen?
We weten het nog niet. We willen heel
graag doorgaan. Aan de huidige leden
zal het niet liggen, maar we hebben
echt nieuwe leden nodig! Jullie, kinderen én ouders, laten ons, en de
parochiegemeenschap, toch niet in
de steek???? We willen in oktober ons
49-jarig bestaan vieren. En hoe mooi
zou het zijn als we de 50 jaar halen!
Dinsdag 4 september zijn wij er weer
klaar voor. Om 19.00 begint de eerste repetitie na de vakantie. 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.
Maar eerst genieten van een hopelijk
zonnige vakantie.
Bestuur en leden Jeugdkoor
Flos Campi Nieuwkoop

Lief en leed
Huwelijk
In Zaczarne (Polen) vindt op zaterdag 21 juli om 14.00 uur het huwelijk plaats
van Jaap Flikweert & Kinga Okarma.
Wij wensen Jaap en Kinga een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.
Zij gaan in Nieuwkoop wonen.

Overleden
24 april
15 mei
19 mei
24 mei

Johannes Adrianus Wahle

Regina Hyacintha van der Laan-Hoogervorst
Anton van der. Laan	
Ria v.d. Voorn-Aartman	

75 jaar
 83 jaar
85 jaar
76 jaar
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H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
Dinsdag 10 juli - 9.00 uur
Eucharistieviering
Dinsdag 24 juli - 9.00 uur 		
Woord- en Communieviering
Dinsdag 07 augustus - 9.00 uur
Eucharistieviering
Dinsdag 21 augustus - 9.00 uur
Woord- en Communieviering
Dinsdag 4 september - 9.00 uur
Woord- en Communieviering

1000 lieve daden
De bendeleden van jeugdorganisatie
de Bende gaan met elkaar proberen
om 1000 lieve daden te doen. Ze hebben grote felgekleurde vellen papier
met in totaal 1000 hartjes erop. Iedere
keer dat een bendelid iets goeds doet
voor een ander mogen zij een hartje
inkleuren.
Woensdagavond 13 juni hebben
de Belhamels klusjes gedaan in de
Nicolaashof. De bankjes, borden,
lantaarns, tuinset en bruggetjes zijn
weer als nieuw. De kinderen hebben
ook voorbeeldfoto`s gemaakt voor
bruidsparen, om te laten zien dat de
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pastorietuin een mooie plek is voor een
trouwreportage.

rkgroenehart.

nl/het-anker

Natasja Borst

Interview leden- en begraafplaatsadministratie
Jan van Dam is een vrijwilliger die al
vele jaren allerlei taken op zich heeft
genomen, waaronder nu het bijhouden
van de ledenadministratie.
In de administratie worden de gegevens van onze parochianen opgenomen; alle in- en uitschrijvingen, verhuizingen, dopelingen, vormelingen,
huwelijken en overlijden. Ook wordt er
een vrijwilligersbestand bijgehouden
met daarbij alle taken, die zij uitvoeren.
De ledenadministratie is de schakel tussen de pastoraatsgroep, het parochiekernbestuur, de wijkcontactpersonen
en het secretariaat. Jan doet dit werk
omdat het hem voldoening geeft en het
werk diepte en inhoud heeft. Ter ere
Gods dus.
Naast deze taak doet Jan samen met
Margreet Bolmeijer-Ran de begraafplaatsadministratie. Bij overlijden van
een parochiaan dient er veel geregeld
te worden. In eerste instantie wordt
altijd door de uitvaartverzorger het
secretariaat gebeld inzake datum
avondwake en uitvaartviering en welke
voorganger, pastor of diaken beschikbaar is.
Door Jan en/of Margreet wordt de
verdere gang van zaken met de uit-

vaartverzorger afgehandeld, zoals het
toekennen van een algemeen of een
particulier graf. De grafdelver wordt
ingeschakeld. De grafakte en nota
worden gemaakt etc. Bij een crematie
worden de mogelijkheden van een
plekje in de urnenmuur besproken.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend
dat alle werkzaamheden op rolletjes
verlopen, maar achter de schermen
hebben vele mensen hier heel wat
werk aan.
Daarnaast maakt Jan ook de boekjes
die bij de avondwake en uitvaartvieringen gebruikt worden.
Namens onze hele geloofsgemeenschap mag ik Jan en Margreet hartelijk
danken voor hun inzet.
Marian Berkhout
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee…
De zomer is in aantocht. We hebben
al heel wat mooie en hele warme
dagen gehad, natuurlijk weer gevolgd
door (onweers) buien en afkoeling.
De Nederlandse afwisseling van het
weer heeft zo z’n charme en geeft altijd
stof tot gesprek. Het schijnt het meest
besproken onderwerp in Nederland te
zijn. Het is ook een prettige ijsbreker
als je mensen tegenkomt. Wat is het
koud of lekker weertje hè? Je hoeft
niet meteen hele diepzinnige gesprekken aan te knopen. Je kunt eerst even
uitpeilen hoe iemand in zijn of haar vel
zit, voordat je over dingen begint die er
echt toe doen.
Op 4 juli houden we weer traditioneel
de buitenviering op de laatste zondag
voor de vakantie. Vorig jaar dreigde die
in het water te vallen en zijn we de kerk
in gevlucht. Het thema van de viering
is ‘Sta op in geloof’, pastor Bosma gaat
voor in de eucharistie. Waimbaji zingt.

Tijdens de zomermaanden is in onze
kerk een kruisbeelden-tentoonstelling
ingericht. Elders in deze Samenstromen
leest u hier meer over. Gastvrouwen
en gastheren zorgen ervoor dat de
kerk ’s middags gastvrij openstaat voor
bezoekers aan de tentoonstelling die
geheel door vrijwilligers is bijeengebracht en ingericht. Veel kruisbeelden
hebben hun eigen verhaal in het leven
van parochianen.
De gastvrijheid gaat na de vakantie
meteen door als we het nieuwe seizoen
aftrappen met Ziekenzondag op 2
september. Iedereen is natuurlijk altijd
welkom in onze vieringen, maar die dag
wordt er extra aandacht besteed aan
de mensen die het qua gezondheid wat
minder getroffen hebben. De parochianen die bekend zijn bij de ziekenbezoekgroep (of het secretariaat) ontvangen een aparte uitnodiging waarin ook
staat hoe eventueel vervoer naar de
kerk geregeld kan worden.

Gebed
Laat ons bidden dat de boodschap ons raakt
Laat ons bidden dat we de vaste patronen
durven te ontvluchten
Laat ons bidden dat we het vermogen vinden
om onszelf en anderen tot steun te zijn
Laat ons bidden dat we de kracht vinden om
niet de makkelijkste weg te kiezen
Laat ons bidden dat we liefde kunnen
geven en ontvangen
Laat ons bidden dat we niet blijven hangen in
de woorden van dit gebed maar dat we,
ieder op zijn eigen manier, met hart, hoofd en
handen de Boodschap doorgeven.
Amen
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Aan het eind van het werkseizoen kunnen we weer terugkijken op een mooi
jaar. De hoogfeesten in de kerk, mooi
versierd met bloemen en omlijst met
zang en muziek. De avondwakes en
uitvaarten waarin we afscheid namen
van onze dierbaren. De (huwelijks)
jubilea en dopelingen, waarvoor we
onze dankbaarheid uitspraken. Alles
mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die het pastorale team ondersteunen. Wat zou de parochie zijn zonder
vrijwilligers? Als beheerscommissie en
pastoraatsgroep zijn we blij met - en
zuinig op al deze parochianen. Op
deze plaats is het al vaker geschreven,
op verschillende gebieden kunnen we
uitbreiding van de bezetting gebruiken.
Vele handen maken licht werk en het
aantal beurten kleiner. U wordt nooit
zomaar in het diepe gegooid, er is
training en opleiding beschikbaar voor
wie dit nodig hebben of wensen. Via de
Pastorale school of door onze eigen geroutineerde krachten. We willen zo de
vrijwilligers de ondersteuning bieden
die ze nodig hebben.
Gedurende de vakantieperiode liggen
de meeste werkgroepen stil, maar de
kerk gaat gewoon door! De zondagvieringen worden grotendeels met zang
opgeluisterd door koorleden die niet
op vakantie zijn en in klein comité de
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Noorden
pastor ondersteunen. Onze mooie
Mariakapel is elke dag open. Gastvrij!
De pastoraatsgroep

Opening Kruisbeelden tentoonstelling zondag 1 juli
Als u deze Samenstromen leest is het al
bijna zover. Op zondagmorgen 1 juli na
de buitenviering van 11.15 uur gaan wij
in processie de tentoonstelling openen.
Pastor Bosma zal ons voorgaan zowel
in de viering als in de processie.
Als ik dit schrijf is de inzameling bijna
afgerond en is Jan druk met de opbouw. Er zijn een groot aantal kruisbeelden binnen gekomen waarvan wij
nog niet één dezelfde hebben ontdekt.
Het wordt dus een bijzondere tentoonstelling, zeker de moeite waard om een
bezoek te brengen. Iedere middag is er
een gastheer of vrouw aanwezig om u
rond te leiden en een praatje met u te
maken.
Graag tot ziens bij de opening of later
als bezoeker om mooie verhalen over
vroeger op te halen, want het kruisbeeld had toch wel in veel gezinnen
een bijzondere betekenis.
Vanaf 1 juli tot 26 augustus is de
H. Martinuskerk dagelijks van 14.00 tot
16.00 uur geopend.

Vrijwilligers:
Een onmisbare waarde
Met regelmaat brengen we een werkgroep onder de aandacht. De kerk
verbindt en sámen zijn we kerk. Het
kerkgebouw heeft een prominente plek
middenin ons mooie dorp. Een geliefd
object ook voor fotografen. Noorden
zou Noorden niet meer zijn zonder de
St. Martinuskerk! Het onderhoud van
de kerk vraagt aandacht op z’n tijd. Dit
keer het woord aan de mannen van de
onderhoudsploeg.

Onderhoudsploeg aan het werk

Onderhoudsploeg
Martinuskerk Noorden
De Onderhoudsploeg van het kerkgebouw bestaat uit een team van acht
personen met heel veel ervaring, want
we zijn bijna allemaal boven de 50 jaar.
Technisch onderhoud is blijkbaar nog
steeds een “mannen ding”, maar het
is absoluut niet verboden voor dames
en jonge mannen, want voor iedereen
hebben wij wel wat klusjes te doen.
Twee à drie keer paar jaar gaan we
met deze groep een zaterdag aan de
slag. Dit gebeurt al jaren onder leiding
van Aad van Diemen. Hij stelt een lijst
samen met de werkzaamheden die
binnen ons bereik liggen, die veilig en
goed uitgevoerd kunnen worden.
Zaterdag 9 juni waren we aan het werk.
Op het programma stond het bouwen
van een nieuwe berging naast het kerkhof. Al maanden daarvoor was Aad bezig met de voorbereidingen: een bouwtekening, overleggen met het team en

Lief en leed
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materialen bij elkaar scharrelen. Echt
leuk om met elkaar zo’n schuurtje te
bouwen! De kleine klusjes doen we
tussendoor, zoals een deur die piept,
een slot kapot, lampen vervangen, hier
een schroef daar een spijker. Ook is er
altijd wel wat schoon te maken, vegen
,ragen, met de hogedrukspuit enz. Het
knapt er toch zo van op!
Het tweejaarlijkse rapport van de
Monumentenwacht wordt ook door
ons ter hand genomen. Veel werkzaamheden daarin kunnen wij niet uitvoeren. Die inventariseren we en zorgen
voor een aanvraag bij een aannemer of
andere professional. Momenteel staat
het uitbesteden van een deel voegwerk
op stapel. Dat is een kostbaar karwei.
Maar zoals iedereen wel weet is goed
onderhoud het behoud van je onroerend goed en daar doen we het voor!

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen op vrijdagmorgen
6 Juli Eucharistieviering
20 Juli Woord en Communieviering
3 Augustus Eucharistieviering
17 Augustus Woord en Communieviering

Vuurdoop
Op zaterdag 19 mei was de vuurdoop
in Rotterdam. Het was vroeg vertrekken bij de kerk van Nieuwveen. Daar
stond een busje die ons naar Rotterdam zou brengen. Eenmaal in Rotterdam gingen we de kerk in. Het was
grote kerk. Je kon jezelf zien op een
scherm. Er was een gezamenlijke opening. De bisschop vertelde wat over
dat je het geloof moet doorgeven. Ook
gingen we zingen met Mario (bijvoorbeeld “Heb jij de spirit”). Ook was er
een vuurvreter. Hij jongleerde met fakkels, maar zette ook een fakkel op zijn
neus. Hij maakte ook hoge vlammen
bij woorden die bij het geloof horen en
waar wat over verteld werd.
Na de vuurvreter hadden we theater.
Er werd verteld hoe je kan geloven
in Jezus en het was grappig gedaan.
Daarna gingen we kennis maken met
een groep vrijwilligers. Daar werd
verteld hoe je beter voor mensen
kan zorgen en deed je een quiz. Na
die ontmoeting gingen we de toren

beklimmen. Dat was indrukwekkend
om te zien. Eenmaal boven in de toren
had je een heel mooi uitzicht over de
stad. Daarna hadden we een gezamenlijke afsluiting. Hier ging Mario
ook weer zingen. Het was een leuke en
leerzame dag.
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Jessie Aartman

Buiten vieren
Want het heeft toch iets speciaals,
vieren bij de grot, Eind mei was het op
zondag een keer mooi weer, dus Gerard zei: “Zullen we bij de grot vieren?”
Zo gezegd, zo gedaan. Het was een
intieme viering met een groep mensen
die in een halve cirkel om het altaar
tafeltje heen zaten. Geen orgel, geen
microfoon, maar gewoon, met elkaar
zingen en bidden bij de grot. Ik mocht
voorgaan in deze viering en misschien
was ik zelf wel de meest blije persoon
die ochtend. De warmte en de eenheid
bij de grot, het doet elke keer weer
zo ongelofelijk goed. De aanwezigen
hielpen met het opruimen na afloop
en na een kwartiertje zaten we weer
lekker aan de koffie. Hoe dierbaar ons
kerkgebouw ons ook is, vieren bij de
grot is toch net even anders. Geen
lege banken, maar mensen, dicht
naast elkaar, biddend en zingend. Het
was prachtig.

Rosa
Op ons patroonsfeest besteedden
we aandacht aan het afscheid van de
pastoraatsgroep van Rosa van Mastwijk. Toen Rosa’s jongens nog klein
waren, maakte ze al deel uit van de
liturgiegroep voor gezinsvieringen,
dat was nog in de tijd van pastoor van
Goossen. En sinds die tijd maakte ze
al deel uit van de groep betrokken
parochianen en heeft ze in allerlei
hoedanigheden haar bijdrage geleverd
aan onze parochiekern. In de pastoraatsgroep heeft ze ongeveer 12 jaar
lang haar beste beentje voorgezet
en is ze betrokken geweest bij communievoorbereidingen, voorbereidingen voor het Heilig Vormsel, maar
ook voor de ziekenzalving en allerlei
andere bijzondere vieringen die op de
agenda stonden. Bij het opzetten van
pastoraatsgroepen in de jaren 90 was
de pastoraatsgroep een groep mensen
die andere vrijwilligers aanstuurde.
Wat Rosa deed, was veelomvattender.
Zij voerde, bij gebrek aan vrijwilligers,
ook bijna alles uit, dus naast aansturen

Op de pagina ‘Algemeen’
in deze Samenstromen
vindt u een bericht over
Maria ten Hemelopneming
op 15 augustus
in de Lourdesgrot.
Vuurdoop
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Noorden
was ze ook uitvoerder. En dan komt er
heel veel werk op je pad. Ze heeft dit
altijd met volle overgave gedaan, maar
nu is het tijd om een stapje terug te
doen. Rosa heeft inmiddels ook al de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt,
dus mag ze het best wat rustiger aan
gaan doen. Helemaal stoppen, nee,
dat is niets voor haar. Ze blijft nog allerlei hand- en spandiensten verlenen.
Op 23 juni werd ze in het zonnetje
gezet. Verdiend!!!!!
Maar tegelijkertijd zijn we naarstig
op zoek naar opvolging. Wie van u
voelt zich dusdanig betrokken bij onze
parochiekern dat hij/zij zegt: “Ja, ik wil
wat meer betekenen voor de kerk.
Ik wil mijn steentje bijdragen.” Het
liefst zouden wij twee of drie mensen
verwelkomen in de pastoraatsgroep,
want vele handen maken licht werk en
samen sta je nou eenmaal veel sterker. Wilt u er eens over nadenken?

Aanmelden vóór 8 september
Voor wie de avond heeft gemist en
graag de informatie wil ontvangen,
kan dat aangeven met een berichtje
naar info@mijnanker.nl
Uw zoon of dochter aanmelden voor
de Eerste Heilige Communie uiterlijk vóór 8 september via de website
http://rkgroenehart.nl/het-anker
Klikken op het icoon van Het Anker.

Open Monumentendag
ning geplaatst. In zulk soort gevallen
kunnen ze een beroep doen op de PCI
welke gaat kijken voor financiële steun
in de vorm van een overbrugging en
of een renteloze lening. Ook rond de
kersttijd besteden we aandacht aan de
mensen die dat nodig hebben. Als u
meent dat uzelf of een parochiaan een
beroep wenst te doen op de PCI dan
kunt u zich richten tot het bestuur.
Namens de PCI

Zomeropenstelling kerk
Ook deze zomer zal onze kerk weer
open zijn op woensdag- en vrijdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur in
de maanden juli en augustus. Bent
u wel toe aan wat rust, loop gewoon
even binnen. Even bijtanken bij Onze
Lieve Heer, het doet je goed.

papa’s en mama’s en opa’s en oma’s.
Kom je ook?

Het is weer zomer…
Dat betekent dat veel activiteiten weer
even op een laag pitje gaan. Iedereen
mag gaan genieten van een welverdiende vakantie. De koren hebben
een paar weken vrijaf, in de vieringen
zullen niet altijd misdienaars aanwezig
zijn, liturgiegroepen doen het even
rustig aan. Toch gebeurt er achter de
schermen nog genoeg. De voorbereidingen voor de viering bij onze grot
zijn al weer in volle gang. Elk jaar weer
een grote klus voor al die vrijwilligers
die erbij betrokken zijn.
De viering is dit jaar op zaterdag 18
augustus. Houdt u deze datum alvast
vrij in uw agenda?

Collecte voor de PCI

Peuter-kleuterviering

Open Monumentendag

Beste parochianen, tijdens de viering
van zondag 1 juli wordt er een tweede
collecte gehouden voor de PCI. De PCI
(Parochiële Caritas Instelling) probeert
mensen te helpen die om een of
andere rede in financiële problemen
zijn gekomen. Het gaat vooral om één
ouder gezinnen, of bij mensen die
zonder werk thuis zitten. In de meeste
gevallen kunnen ze de huur niet meer
betalen en worden dan uit de huurwo-

Op zondag 8 juli is er weer een
peuter - kleuterviering om 10.00 uur
in de Orangerie bij de Joh. Geboorte
Kerk, Noordeinde 28, in Zevenhoven.
Een speelse viering waarin wij samen
bidden - zingen en luisteren naar een
verhaal. Nieuwsgierig geworden , kom
dan luisteren en kijken.Wij gaan knutselen over het thema en ook de Stilte
tuin in.Natuurlijk zijn ook broertje of
zusje van harte welkom en ook de

Ook op de open monumentendagen
op 8 en 9 september zal onze kerk
opengesteld worden voor bezoekers.
Extra aandacht zal besteed worden
aan onze grot, die inmiddels 105 jaar
bestaat en tevens is er een presentatie
in de maak over allerlei bedevaartsoorden in Europa.

Lief en leed
Overleden
16 mei
26 mei
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Kerkbalans
De actie Kerkbalans, die in de winter
werd gestart, leverde veel toezeggingen op voor een financiële bijdrage
aan onze eigen parochiekern. Mocht
u de door u toegezegde bijdrage nog
niet overgemaakt hebben, mogen wij
u daar dan even aan herinneren? U
maakt er in ieder geval onze penningmeester erg blij mee!

Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Blijf dit doen en denk aan Mij

Toekomst koren?

Het was een mooie zonnige zondag
voor de viering van de Eerste Heilige
Communie. Twaalf kinderen uit de parochiekernen Hoogmade/Woubrugge
en Rijpwetering/Oud Ade hadden zich
samen met hun ouders voorbereid.
Uit Hoogmade hadden Danique van
der Geest, Lynn van der Meer, Lize
van der Meer, Sophie van der Hoorn,
zich er mooi voor aangekleed. De kerk
was versierd door Tiny Schuijt en door
enkele ouders. Aan de wanden van
de kerk hingen de portretten van alle
kinderen.

Het was een prettige ervaring om als
samenwerkende koren LOSZ en Enjoy,
de Eerste Heilige Communieviering te
mogen voorbereiden en op te luisteren. Graag willen we vragen aan
kinderen van Hoogmade / Woubrugge
die mee willen zingen in toekomstige
vieringen, om zich aan te melden
bij Suzan Nieuwenhuizen. Voor
vervoer van de kinderen; e-mail:
suzanvsm@dds.nl, tel. (071) 50 28 821.

Het was een klein beetje spannend allemaal dat wel maar de kinderen deden
goed hun best met lezen en aandragen
van alles wat op het altaar hoorde
te staan. Heel blij waren we met het
dubbele koor van Enjoy uit Hoogmade
en LOSZ uit Rijpwetering. Een mooie samenwerking van de koren en de beide
dirigenten. Vooraf aan de viering heeft
de fotograaf alle kinderen en ouders op
de foto gezet.
Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker

De koorrepetities van LOSZ zijn in
Rijpwetering op vrijdagavond van
19.00 tot 20.00 uur.
Tijdens de repetitie worden de liedjes
geoefend die in de viering worden ge-
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zongen. Aan het einde van de repetitie
gaat LOSZ los. Er wordt dan een leuk
spelletje gedaan, van levend memory
tot verstoppertje in het donker. Vind je
het leuk om te zingen? Kom dan eens
kijken bij de repetitie. Alle kinderen
vanaf groep 4 zijn van harte welkom.
Suzan Nieuwenhuizen

Nogmaals wijziging kerktijden
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 had de kerk
van Hoogmade 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.

Eerste Heilige Communie

Met elf kerken in de federatie en vijf
pastors, aangevuld met enkele emeriti-
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Hoogmade/Woubrugge

pastors en lekenvoorgangers, kan het
niet anders dan in de ene kerk vroeg
en in de andere kerk laat de viering te
hebben. Past de tijd u een keer niet,
u bent altijd welkom in één van de
andere kerken.
Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker

Containers
In de afgelopen periode is er weer een
container gevuld en verzonden. Op 6
februari zijn materialen voor projecten
in Kasese, Uganda vertrokken richting
Afrika. Daar worden de goederen door
Caritas bezorgd bij de projecten. In
Kasese zijn opvallend veel projecten die
door vrouwen worden aangestuurd.
Veel kleine groepjes van zeer initiatiefrijke vrouwen, die naaiateliers beginnen en kleinschalige landbouwbedrijfjes opstarten.
Projecten
Caritas Mbeya heeft vele projecten
onder haar beheer. Eén ervan betreft
het eigen kantoor van Caritas. Van
daaruit worden allerlei hulpverleningsprocessen opgestart en gecoördineerd,
waaronder die van Vraag en Aanbod.
Voorlichting over projecten wordt op
het kantoor in Mbeya gegeven, maar
men trekt ook het veld in om daar
projecten te starten en te monitoren.
Audiovisueel ondersteuningsmateriaal,
een beamer bijvoorbeeld, is daarbij erg
zinvol. Administratieve hulpmiddelen,

zoals computers, zijn ook onmisbaar.
Het grote probleem bij een dergelijk
kantoor is dat er veel te weinig geldelijke middelen zijn om dergelijke apparatuur te kopen. Zij zijn afhankelijk van
de kerkelijke subsidies en die zijn niet
hoog. Daarom gaan er vanuit Nederland gereviseerde apparaten richting
Afrika.
Een ander project betreft een atelier in
een klooster in Mbeya waar zusters en
jonge vrouwen een opleiding krijgen
in het maken van liturgische gewaden
voor priesters in het bisdom. Veel parochies hebben nauwelijks geld voor de
aanschaf ervan: een kazuifel kost ongeveer 40 euro. In het atelier denkt men
dit voor de helft van de prijs te kunnen
maken. Met behulp van naaimachines
kan het atelier een goede start maken,
en zelfs op andere plaatsen in het zeer
grote bisdom nieuwe ateliers voor
hetzelfde doel oprichten.

Mensen die zich zo’n doel stelden,
bleken een jaar later een fractie gelukkiger: om precies te zijn 0,2 punten op
een schaal van 1 tot 10. Volgens de
onderzoekers is het effect klein, maar
toch bijzonder. Het is namelijk nooit
bewezen dat het actief nastreven van
geluk werkt. Nu begrijp ik waarom ik zo
gelukkig word met me inzetten voor de
Advents- en Vastenactie.
Jeanne Borst

Heer Jezus,
één ding heb ik U gevraagd
en zal ik altijd vragen,
dat ik Uw liefdevolle wil mag vervullen
alle dagen van mijn armzalige leven.
In Uw handen,
goede Heer,
leg ik mijn geest,
mijn hart, mijn geheugen,
mijn verstand en mijn wil.
Help me
U liefhebben, U behagen
en U altijd prijzen.
Amen.
Franciscus van Sales

www.rkgroenehart.nl

In ieder geval een beetje. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat het stellen
van sociale doelen mensen daadwerkelijk gelukkiger maakt. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het voornemen om
vaker af te spreken met vrienden, of
een familielid te helpen.

Jeanne Borst

dat ik U met dit alles mag dienen,
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Is geluk maakbaar?

Fransicus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Eerste Heilige Communie Op
27 mei hebben 14 kinderen hun Eerste
Heilige Communie ontvangen. Ze hebben daarvoor 6 voorbereidingen bij Het
Anker Project gevolgd en hebben ook
een paar bijeenkomsten bij ons eigen
parochiekern gehad. Ze zijn: Amelia,
Amy, Carlijn, Fleur, Franek, Hubert, Jessey, Jette, Koen, Lieke, Maartje, Marijn,
Philip en Sanne.
Het was een mooie viering met pastor
Bosma als voorganger en het Kinderen tienerkoor Akkoord maakte de
viering helemaal compleet en feestelijk.
We wensen de kinderen een goede weg
in de toekomst onder begeleiding van
onze lieve Heer. En wij hopen dat we ze
nog vaker in onze kerk mogen zien.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Nieuws van Akkoord
Na een actief koorseizoen sluit Akkoord
af tijdens een koorweekend bij boer
Aad. Daar gaan we met elkaar nagenieten van alle bijzondere momenten dit
jaar; de viering met de ouderendag, de
bomvolle kerk tijdens de kerstviering,
de St. Maarten viering in de Ursula, de
vormselviering, de Eerste Heilige com-
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munie die dit jaar in onze eigen kerk
plaats kon vinden, Jantje Beton, het
weekend met onze Duitse vrienden,
Nacht zonder dak, enz.

rkgroenehart.

nl/het-anker

Met elkaar is er weer een mooi seizoen gecreëerd. Akkoord is een groep
leuke, unieke, enthousiaste mensen.
En samen met u wordt iedere viering/
seizoen weer een feest. Na de grote
vakantie zijn we er weer. U ook? En jij?
Vind jij zingen ook leuk en wil je ook
graag met ons meedoen? Je bent van
harte welkom! Of je nu op de lagere
school of op de middelbare school zit;
wij verwelkomen je graag op dinsdagavond 28 augustus.
Wil je meer weten? Bel dan Marina van
Dam, onze dirigente: 0172-507299
Mailen mag ook: ajjvandam@casema.nl

Herhaalde oproep: openstelling St. Jan de Doper kerk
Eind juli tot begin september 2017
was onze kerk op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag opengesteld voor
voorbijgangers en andere geïnteresseerden.
Dit is met de hulp en inzet van vrijwilligers gedaan als proefproject om te

bezien hoe de ervaringen zouden zijn.
De reacties van de bezoekers en de
eigen ervaringen zijn zeer positief, de
proef is zeer geslaagd. We hebben de
indruk dat met name het bord op de
brug naar de kerk waarop de openstelling stond aangegeven erg goed heeft
gewerkt.
Het is de bedoeling om in de komende
zomer de openstelling van onze kerk
te herhalen, maar dan wel daarmee
eerder in de zomer te beginnen, zodat
meer mensen de gelegenheid krijgen
de kerk te bezoeken en te bezichtigen.
We denken aan de periode vanaf 24
juni (St. Jansfeest) tot en met 9 september. Dit is alleen uitvoerbaar indien er
voldoende mensen zijn die ons willen
helpen en zich als vrijwilliger opgeven
daaraan mee te werken. Bij deze doen
wij dan ook op eenieder een beroep
om zich daarvoor aan te melden bij het
secretariaat van onze parochiekern.
Werkgroep Openstelling kerk, Kees Kea

Hulpvraag

Eerste Heilige Communie

Een boodschapje hier een boodschapje
daar .... u wilt eens nieuwe kleiding/
schoenen kopen, u kent dat wel.
Helaas is dit niet altijd even makkelijk
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als je wat ouder of beperkt bent en
afhankelijk bent van het openbaar vervoer of de regio taxi. Wat zou het dan
fijn zijn als iemand dan met u meegaat
en wil rijden. Daarom zijn wij naarstig
op zoek naar mensen in onze eigen parochiekern St. Jan de Doper die tegen
vergoeding van de brandstof wel eens
willen rijden.
Bent u iemand die graag eens gereden
wilt worden of zelf wilt rijden meld u
dan aan bij de pastoraatgroepsleden.
Dan maken wij een lijst en koppelen wij
u aan elkaar.
Neva Nindya tel. (0172) 50 70 30
of neva@casema.nl
Sonja Knelange (0172) 50 92 21
of carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl

Kliederkerk
Zondag 9 juni was het de laatste Kliederkerk van dit schooljaar. We waren
te gast bij de familie van Diemen om op
de boerderij aan de slag te gaan met
het thema spoorzoeken. Op verschillende manieren volgden we de sporen
van Jezus in wat Hij ons geleerd heeft.
Bij de evaluatie bleek weer dat ouders
en kinderen de Kliederkerk nog steeds
erg waarderen en we ook na de zomervakantie weer met elkaar deze vieringen willen organiseren. Na de vakantie
zullen de nieuwe data en locaties
bepaald worden.
Wilt u op de hoogte blijven, volg dan
de Facebook pagina van Kliederkerk
Leimuiden / Rijnsaterwoude.

Kliederkerk

“Uit de vrolijke kerk”
Bij opa
Lisa zit bij opa op schoot. Ze bestudeert
zijn gezicht. Ze gaat voorzichtig met
haar vingers over de diepe rimpels.
Dan raakt ze haar eigen gezicht aan en
gaat daar met de vingers over heen.
Uiteindelijk vraagt ze: ‘Opa, heeft God u
gemaakt?’ - ‘Natuurlijk,’ zegt opa.
Lisa vraagt: ‘Heeft God mij ook gemaakt?’
Opa weer: ‘Ja hoor, hij heeft jou ook
gemaakt.’
Lisa: ‘Dan kan hij het tegenwoordig wel
een stuk beter hè?’
“Met toestemming van de rechthebbenden ontleend aan: J Olsthoom, De vrolijke
kerk. 90 Goede Herdermoppen uit de
verzameling van een oud-pastoor.
Leiderdorp/Zoeterwoude 2016.”

Emma Zandvliet

Overleden
Tonnie de Prie-van Vliet 

49 jaar

Huwelijksjubilea
6 juli		
22 juli		
23 juli		
13 augustus		
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Dhr. B. Bartels en Mw. J. Bartels-Oosterveer	
Erik en Anneke Kompier-Schering		
Dhr. D. van Andel en Mw. M. van Andel-Brug	
Dhr. A. van Wijk en Mw. D. van Wijk-van Leeuwen

www.rkgroenehart.nl

Etty Hillesum

“Uit even nadenken”
- Iets samen doen is anders dan alleen.
Je hebt te maken met verschillende
personen en meningen.
- Ieder mens heeft verlangens. Dat
houdt de spanning er in.

Bij overlijden

Gedoopt

31 mei		

Uiteindelijk hebben we slechts
één morele plicht; het terugwinnen
van grote ruimten van vrede in onszelf, meer en meer vrede, om haar te
laten weerspiegelen op anderen. En
hoe meer vrede er in ons is, hoe meer
vrede in onze onrustige wereld.

JB

Lief en leed
27 mei		

Vredesvers

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 77758.

Peppelhofviering
40 jaar
25 jaar
25 jaar
25 jaar

Op vrijdag 13 juli om 9.30 uur is er een
eucharistieviering in de Peppelhof. De
voorganger is pastor B. Bosma.
In augustus is er geen viering in de
Peppelhof.

Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen

Communieronde

3 juli 9.30 uur - Eucharistie in Oud Ade.
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de
viering koffie op de pastorie.
17 juli 9.30 uur - Viering van woord
en communie in Oud Ade. Voorganger
is diaken A. van Aarle.
31 juli 9.30 uur - Eucharistie in Oud
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.
14 augustus - vervalt de viering in
Oud Ade.
28 augustus 9.30 uur - Viering van
woord en communie in Oud Ade.
Voorganger is diaken A. van Aarle.

Er is een communieronde op dinsdag
3 en 17 juli, 7 en 21 augustus.

Viering Maria Ten Hemelopneming in Rijpwetering
Op woensdag 15 augustus is er om
9.30 uur een viering in Rijpwetering in
het teken van het feest van Maria Ten
Hemelopneming. Parochianen uit alle
kernen van de Clara – en Franciscusfederatie zijn van harte uitgenodigd om
dit Mariafeest mee te vieren. De zang
wordt verzorgd door ons dameskoor.
Na afloop is er koffie en thee achter in
de kerk.

Vakantie secretariaat
Tijdens de zomervakantie van 16 juli
t/m 24 augustus is het secretariaat
gesloten. Dan is er op maandag- en
woensdagmorgen niemand aanwezig
op de pastorie van Rijpwetering. De
post en de e-mail worden wel regelmatig bijgehouden. U kunt voor dringende
zaken contact opnemen met een van
de leden van de pastoraatsgroep of de
beheercommissie.
Ria Alkemade, tel. (071) 501 22 05

Eerste Heilige Communie
Op zondag 3 juni was het eindelijk zover. De kinderen uit Rijpwetering, Oud
Ade en Hoogmade hebben hun Heilige
Communie gedaan in de kerk van
Hoogmade. Het was een feestelijke dag
met veel familie en vrienden in de kerk.
Samen met 11 andere kinderen deed ik
mijn Eerste Heilige Communie. Ik vond
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mocht iedereen
helpen en ik
mocht de kaars dragen.
Ik was heel nieuwsgierig naar hoe de
hostie zou smaken. Gelukkig vond ik
het lekker.

Iedereen van het Ankerteam bedankt
voor het helpen bij de voorbereidingen.
Pastoor Glas en pastor Hoogenbosch
bedankt voor het voorgaan tijdens
deze bijzondere en mooie dag. En ook
de koren Enjoy en LOSZ hebben mooi
gezongen.

Groetjes, Tom Straathof

Beste parochianen,
Na een lange voorbereiding was het
dan eindelijk zover. De eerste communie stond voor de deur en ondanks
dat niemand zenuwachtig was, was
het toch wel een beetje spannend.
Gelukkig scheen de zon, wat de wereld
sowieso al een stuk vrolijker maakt, en
zag iedereen er stralend uit. Niet alleen
de kinderen, maar ook de in grote getale toegestroomde opa’s, oma’s, ooms,
tantes, neefjes, nichtjes en andere
genodigden.

Eerste Heilige Communie

En wat zag iedereen er toch fantastisch
uit. Zomerse jurkjes, colbertjes, strikjes
om de nek of in het haar en prachtige
vlechtjes, maar ook het allermooiste
wat een mens kan dragen, een lach. En
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Oud Ade-Rijpwetering
die hadden de communicanten stuk
voor stuk. De een nog groter dan de
ander.
De communicanten mochten samen
met de pastoor via het middenschip/
gangpad/middenbeuk naar het koor
alwaar de stoelen voor de jongens en
meisjes klaarstonden. Na het openingsgebed mochten een aantal kinderen
een stukje voorlezen en via een aantal
lezingen, gebeden en overwegingen
kwam het moment suprême steeds
nader. Nadat de kinderen geholpen
hadden de tafel te dekken mochten ze
plaats nemen bij hun ouders, alwaar ze
mochten wachten om voor de eerste
keer de eucharistie te naderen.
Een voor een werden de communicanten met hun ouders, broertjes
en zusjes naar voren geroepen. Het
moeilijkste blijft toch vooral welke hand
je boven of onder houdt. Maar ook dat
kon niet weerhouden dat alle kinderen
de volgende stap in de initiatiesacramenten konden zetten.
Al met al een gezegende dag.
Een trotse ouder

Nog een eerste
communicant

Verandering in aantal
weekendvieringen
In de vorige Samenstromen heeft u al
kunnen lezen dat de pastoraatsgroep
en het pastoraal team hebben besloten
om in onze parochiekern in het vervolg
één weekendviering te laten plaatsvinden. De ene week op zaterdagavond
(Oud Ade) en de andere week op
zondagmorgen (Rijpwetering). Vanaf
het eerste weekend in 2019 wisselt de
locatie van de vieringen, zoals we dat
al jaren gewend zijn, en gaan we op zaterdag naar Rijpwetering en op zondag
naar Oud Ade.
Deze verandering gaat in per 7 juli.
Dat betekent:
•		zaterdag 7 juli om 19.00 uur de viering in Oud Ade (voor beide dorpen)
•		zondag15 juli om 9.15 uur (!!) de
viering in Rijpwetering (voor beide
dorpen).
En dan om en om in dit ritme.
U ziet dat ook gelijk de aanvangstijd
op zondag wijzigt van 11.15 uur in
9.15 uur.
Plaats en tijd van de vieringen kun u
steeds vinden in het rooster achter in
de Samenstromen en op de website.
De pastoraatsgroep

Ook Fleur van der Voorn heeft haar
1ste H. Communie ontvangen. Dat is
gevierd op zaterdag 9 juni in de kerk
van Oud Ade.

Gezinsviering
Zondag 1 juli om 11.15 uur is er een
eucharistie, gezinsviering in Rijpwetering. Voor deze viering worden in het
bijzonder alle 1e communicanten van
dit jaar uitgenodigd.
Jeugdkoor LOSZ zal de zang verzorgen.

Hé, een nieuw koor?
In het vieringenrooster voor de
komende periode komt u de namen
Dameskoor OA en Gemengd koor RW
niet meer tegen. Per 1 juli gaan deze
koren samen verder als één koor. Dat
is best een grote stap in de geschiedenis van de koorzang van de parochiekern Rijpwetering/Oud Ade. Het gaat
hier om twee koren die in de komende
jaren hun 50 jarig jubileum zouden
gaan vieren! Veel koorleden die al jaren
week in week uit met elkaar repeteren

Lief en leed
Gedoopt
9 juni
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Kay van Rijn
zoon van Sander van Rijn en Joyce van Leeuwen

www.rkgroenehart.nl

en zingen tijdens de weekendvieringen
en bij rouw en trouw.
Tot nu toe zongen beide koren een
groot deel van de weekendvieringen
in hun eigen kerk. Omdat per 1 juli in
de parochiekern Rijpwetering/Oud Ade
nog maar één weekendviering zal zijn
lijkt dit het juiste moment om als één
koor verder te gaan.

Hé, een nieuw dameskoor?
De samenvoeging van de koren zal
gevolgen hebben voor de koorleden.
Een aantal trouwe koorzangers en –
zangeressen zal een punt achter hun
koorcarrière gaan zetten. Helaas, maar
begrijpelijk. Reden, onder andere: leeftijd, afstand, ‘die lastige trap naar de
koorzolder’ …. In Rijpwetering gaat het
hier om vrijwel alle heren van het koor.
Met als gevolg dat het nieuwe koor uit
alleen dames bestaat: Dameskoor Oud
Ade/Rijpwetering. Dat is de naam die
voorlopig in het rooster zal staan. Maar
suggesties voor een nieuwe naam zijn
van harte welkom!
Dank aan alle koorleden die met trouw
en toewijding al zoveel jaren in hun
koor hebben gezongen. Petje af voor
de dames die de stap naar het nieuwe
koor maken. Vanaf 1 juli worden de
krachten gebundeld en hopen we met
dit nieuwe koor nog vele vieringen te
mogen opluisteren.

Stuur eens een zomergroet!
De zomer(vakantie) komt weer in zicht.
Velen onder u zullen eropuit trekken
naar verre of minder verre oorden. Op
zoek naar rust of juist nieuwe ervaringen. Wellicht naar een mooie plek
in de natuur of een oude stad, een
kerk of klooster. Deel die belevenis en
stuur 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. De kaart krijgt een plekje
in de wensboom of achter in de kerk.
Fijne vakantie!
De pastoraatsgroep

Fransicus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Van de pastoraatsgroep
Nog een paar dagen en dan begint de
schoolvakantie. De plannen zijn een
poosje geleden al gemaakt, maar nu
gaat het feest echt beginnen. Lekker
relaxen op de camping, het strand of
gewoon thuis, heerlijk genieten en even
niets moeten.
De pastoraatgroep draait in de vakantie op een laag pitje, even geen
vergaderingen in de vakantieperiode,
maar eind augustus komen we weer bij
elkaar. We kunnen terugkijken op een
druk jaar, waarin er mooie vieringen en
heel veel activiteiten waren in en om de
kerk. En wat zijn we trots op Faith, ons
koor dat stralend op de bühne stond
in De Meerse in Hoofddorp, waar zij
een speels, verrassend en sprankelend
optreden verzorgde ter ere van het
20-jarig jubileum van het koor. Het was
geweldig!!!!
Op 29 juli stond de volgende TV-mis
gepland, helaas hebben we geen koor
kunnen vinden om de viering op te luisteren in de vakantieperiode en heeft de
bisschop besloten de TV-mis te laten
plaatsvinden in de Jacobuskerk in Den

Little Stars

Haag. De volgende TV-mis vanuit de
Petruskerk wordt gehouden op zondag
7 oktober.
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Verder wil ik de voedselmand die in de
hal van de Petruskerk staat nog even
onder de aandacht brengen, waarin
wij levensmiddelen verzamelen voor
de voedselbank. De hal is dagelijks
geopend, ook voor het bezoeken van
de kapel.
Rest mij nog om u allen een fijne vakantie toe te wensen en mocht u iets willen
doen voor onze kerk, wij zijn altijd op
zoek naar vrijwilligers!
Namens de pastoraatsgroep,
Agnes van Berkel

Wil jij ook komen zingen bij
onze zingende sterren?
Kinderkoor de ‘Little Stars’ is altijd op
zoek naar nieuwe zingende sterren.
Wij repeteren elke dinsdagavond van
18.30-19.30 in de Petruskerk in Roelofarendsveen en sluiten de repetitie
vaak af met een spelletje. Naast de
repetities zingen we ongeveer 1x per
maand tijdens een familieviering.

Lijkt het je leuk om mee te zingen dan
ben je welkom op onze repetitie. Na
de zomervakantie staan er alweer
leuke dingen te gebeuren. Voor meer
informatie kan je contact opnemen via
prive@dennisswiers.nl.

Vormsel en Vuurdoop
door Wesley
In onze parochie hebben 18 jongeren
zich voorbereid op het sacrament van
het Vormsel met het project In Vuur en
Vlam. In 6 stappen hebben we gehoord
en gesproken over bidden, je levensweg en je weg in de kerk en wie onze
Helper daarbij kan zijn, je missie voor
je eigen toekomst en die van de wereld
en het Rijk van God. Hoe wij kunnen
helpen dat het Rijk van God er ook echt
komt. We hebben toen in tweetallen
een interview gedaan met vrijwilligers
uit onze kerk. Allemaal mensen die
vrijwilligerswerk in de kerk doen omdat
ze dat leuk vinden en omdat ze een
steentje willen bijdragen aan het geloof
en onze gemeenschap. Pastoor Glas
heeft de geloofsbelijdenis uitgelegd
omdat we in de vormselviering moeten
zeggen dat dat ook ons geloof is. Ook
heeft pastoor Glas uitgelegd wat de
bisschop voor andere rituelen doet in
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Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Vormelingen
de vormselviering. Dat zijn handoplegging – bidden om de 7 gaven van de
H. Geest - en de zalving met chrisma
– heilige olie.
Tussen de stappen door zijn we op zaterdag 19 mei met 16 vormelingen om
08.00 uur met de bus vanaf de Petruskerk richting Rotterdam gereden. We
waren uitgenodigd door onze bisschop
Van den Hende voor de Vuurdoop in
de kathedraal. De Vuurdoop is een bijeenkomst met alle vormelingen uit het
Bisdom. De ochtend begon met een
welkomstwoordje en we zongen samen
met Mario het startlied. Daarna hebben
we met de bisschop gebeden, werd het
Pinksterverhaal verteld: de komst van
de H. Geest over de leerlingen. Nadat
de bisschop nog wat had uitgelegd
over het verhaal, hebben we weer met
Mario gezongen. Daarna kwam een

vuurkunstenaar die allemaal trucjes
deed met verschillende vormen van
vuur. Dat was indrukwekkend. Daarna
werden we opgedeeld in groepen. Wij
begonnen bij het theater. Daar werden
verhalen over Jezus en God uitgebeeld.
Dat deden Eva en Adam, Jezus zelf,
Maria, Petrus en ook de duivel kwam
er in voor. Dat was heel leuk gedaan.
We moesten wel een paar keer lachen.
Daarna zijn we naar de school gegaan,
waar we een gesprek hadden met de
“blauwe zusters”. Ze wonen in een
klooster. Iedere ochtend en avond bidden en eten ze samen. Blauwe zusters
worden op missie gestuurd in binnenen buitenland om gehandicapte mensen of mensen met allerlei problemen
te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door
eten klaar te maken of helpen met aankleden en gezelligheid en liefde geven.

Lief en leed
Huwelijk

Overleden
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Elisabeth Clazina van Veen-de Wagenaar 
Engelina Antonia Akerboom-Zaal 
Johannes Engelbertus van der Meer 

www.rkgroenehart.nl

Op vrijdag 8 juni was het zover. Samen
met een vormeling uit de H. Claraparochie zijn we door bisschop Van den
Hende gevormd. Het kinderkoor Little
Stars en jongerenkoor Faith hebben
gezongen en alle vormelingen hadden
een taak. De kerk was gevuld met ongeveer 280 mensen! Het was dus één
groot feest!!

Dank namens Vraag en
Aanbod
U heeft weer veel gereedschap ingeleverd waarmee weer veel goeds gedaan
kan worden. Dank daarvoor. In mei
volgend jaar zamelen we weer bij u in.

Gefeliciteerd
Alle jongeren uit onze parochiekern die
geslaagd zijn voor hun eindexamen,
gefeliciteerd. Is het niet gelukt en ben je
gezakt, geef de moed niet op en ga volgend jaar voor de herkansing. Je kan het.

Doordeweekse vieringen
in juli en augustus:

In de H. Petruskerk in Roelofarendsveen vindt op vrijdag 27 juli om
15.00 uur het huwelijk plaats van Franklin van der Hoorn &
Marygrace Taghoy Mabale.
Wij wensen hen een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

18 mei
6 juni
12 juni

Na het gesprek zouden we de klokkentoren ingaan. Omdat we daar op
onze beurt moesten wachten, heeft
een goochelaar ons allemaal trucjes
laten zien, waarbij sommigen van ons
mee mochten helpen. We gingen naar
de top van de toren via hele oude steile
trappen. Gelukkig was een deel van de
trap vernieuwd, dus minder steil dan
vroeger. Boven zagen we de klokken
hangen én we hebben de klok horen
luiden! Met nog piepende oren konden
we het laatste stukje naar boven en
hebben we door het mooie weer heel
Rotterdam vanuit de lucht kunnen
bekijken. Na dit alles verzamelde alle
vormelingen zich weer in de kerk voor
de afsluiting met gebed door bisschop
en samen zingen met Mario. Om 14.00
uur waren we weer terug in De Veen.
Het was een geslaagde ochtend!

95 jaar
87 jaar
95 jaar

Petruskerk: iedere dinsdag en
donderdag om 09.00 uur
Iedere woensdag om 09.00 uur.
Gogherweide: iedere vrijdag
om 09.30 uur.
Zorgcentrum Jacobus: iedere
zaterdag om 16.00 uur m.u.v. 7 juli
en 4 augustus.

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Boekentip

Geloofsvraag

In de hemel en op aarde - Sophie Piper en
Mique Moriuchi, gebeden voor kinderen.

Had Jezus inderdaad blond haar?

Dit boekje bevat vijf hoofdstukken met
verschillende gebedjes.
- voor planeet aarde
- voor kleine en grote schepsels
- voor bomen en bloemen
- voor vrede en recht
- voor een nieuwe wereld

Knutselidee: Mooie knutsel om aan iemand te denken
Nodig: papieren bloem op wit papier, kleurpotloden, scharen, schoteltjes met
water.
Schrijf de naam aan wie je wilt denken in het midden, kleur de bloem en knip de
bloem uit langs het randje. Vouw de blaadjes van de bloem één voor één over
elkaar, zodat het een dichtgevouwen pakketje is.
Giet een klein beetje water op het schoteltje en leg de bloem op het water. De
blaadjes zullen zich openen, zoals een echte bloem. De naam van degene voor
wie je wil bidden zal zichtbaar worden.
https://creatiefkinderwerk.nl/ideeen/337-238-de-bloem-die-vanzelf-open-gaat

Soms word je als pastor echt uitgedaagd met een bijzondere vraag. En
vaker wel dan niet komt zo’n vraag
van een kind. Zo ook deze vraag. Je
ziet het aankomen, een vader en
moeder die zoon of dochter je kant
op loodsen: “Jantje heeft een vraag
pastor. Stel hem maar Jantje.”
En dan komt de vraag: Zag Jezus er
echt zo uit? En een kleine vinger wijst
naar een afbeelding van Jezus op een
van de staties van de kruisweg.
Een stil gebed omhoog: “Heer wat
voor antwoord moet ik hier nu opgeven?” Beginnen met een eerlijk antwoord als allereerst. Dat weet ik niet.
Dat weet niemand. In de tijd van Jezus
werden er nog geen foto’s gemaakt en
wat er over Jezus geschreven is bevat
geen omschrijving van zijn uiterlijk.
Maar dat heeft heel veel mensen niet
tegen gehouden om daar over na te
denken.
Mensen die leefden waar Jezus
geleefd heeft hadden bijvoorbeeld
meestal donker haar en vaak ook een
lekker gezond kleurtje. Dus de kans
dat Jezus lang sluik blond haar had
is klein te noemen. Dat heeft kunstenaars echter niet tegen gehouden om
Hem toch zo af te beelden. Waarom
hebben ze dat gedaan? Ze hadden
toch beter moeten weten? Nadenkend
over Jezus hebben ze Hem geplaatst in
hun eigen leefwereld. God wil tenslotte overal aanwezig zijn. Ik zal er zijn,
overal en altijd heeft God de Vader tegen Mozes gezegd. Dus God de Zoon
(Jezus) is ook overal aanwezig.
Als je er over nadenkt, hoe ziet Jezus
er dan voor jou uit. Hoe ziet Hij er uit
in jou wereld?

In je element
Of je nu een kleuter of een grote tiener bent,
in de zomer kun je vrij zijn,
mag je zorgeloos en blij zijn.
Waar ben jij in je element?
Of je nu graag vliegert, zwemt of kilometers rent,
wil je water, wil je strand,
hoge bergen, platteland?
Waar ben jij in je element?
Of je enkel Nederlands of heel veel talen kent,
ga gewoon op reis
naar iets vers of iets dichtbijs.
Waar ben jij in je element?
God geeft jou het leven, met je lijf en je talent.
In de zomer weet je ‘t weer,
zeg maar: ‘Dank u, lieve Heer.’
En wees lekker wie je bent,
helemaal in je element!

Pastor Bosma
De redactie van Spraakwater wenst jullie allemaal een hele fijne vakantie!

Bron: Marjet de Jong
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Clara & Franciscus Omzien naar de ander

OMZIEN naar de ander
In najaar start van verliesverwerkingsgroep
Verlies en rouw, het staat soms zo dicht bij ons. Toch vergeten we het snel wanneer het niet onszelf betreft. Het dagelijkse leven gaat gewoon door maar voor diegenen die het
van dichtbij meemaken is het wel even anders.
Voor deze personen worden in het najaar van 2018 een
aantal bijeenkomsten (4 á 5) gehouden om met elkaar in
gesprek te gaan. Deze bijeenkomsten worden in principe
in de ochtend gehouden in de pastorie van Leimuiden.
Bij voldoende belangstelling kan ook uitgeweken worden
naar een avond.
We spreken samen over rouw bij het verlies van een dierbare. De beste hulp bij een verlies bestaat soms uit ervaringen
uitwisselen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
We spreken over de betekenis van sterven en afscheid nemen, over troost en verdriet en hoe alleen verder moeten.
De groep wil elkaar tot steun zijn bij de verwerking van het
verlies. Kerkelijke verbondenheid is geen voorwaarde; wel is
het wenselijk dat de deelnemers zich verwant voelen met het
christelijk geloof en dan men naar elkaar luistert en wederzijds begrip kan opbrengen.
Eind juli liggen in alle kerken van de federatie folders met
uitgebreide informatie.
Indien u wilt deelnemen aan deze bijeenkomsten of
wat meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact
opnemen met Sonja tel. (06) 128 195 81 of met Trees
tel. (06) 104 699 58.

Van voor naar achter,
van links naar rechts
“Ik wist niet dat Nederlanders zo feestelijk kunnen vieren en
zo goed kunnen feesten!”. Dat was het commentaar van ds.
Olaf Prigge uit Steinkirchen in het Alte Land. Hij was samen
met Elke Woyth, een gezin en een groep jongeren te gast in
Leimuiden.
En een feest was het. Heel veel mensen hebben geholpen. Ze
hebben, samen met de familie Rijkelijkhuizen, meegedacht
over het programma, waren gastgezin voor de gasten, hebben schoongemaakt, gekookt en gefrituurd, gasten vervoerd
of voor fietsen gezorgd enzovoorts. Zonder jullie hulp hadden wij niet zo gastvrij kunnen zijn!
De jongeren van Akkoord lieten zich niet door de taalbarrière
tegenhouden. Met Engels, handen en voeten maakte ze con28
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tact. Muziek verbroedert en dus werden de Duitse jongeren
gewoon in het koor gezet en ‘leerden’ ze Nederlandse liedjes
zingen voor de Pinksterviering. Maar we zongen ook Duits
over het evangelie waarvoor geen zee te hoog is en dat naar
ons toegekomen is. En de hele kerk deed mee: van voor naar
achter, van links naar rechts. Zo voel je dat Gods woord alle
richtingen op gaat. Het was een feest om te zien. En we hoorden Elke in verstaanbaar Nederlands (!) het Pinksterverhaal
lezen.
‘s Avonds was het steeds groot feest met veel muziek. Overdag werd Amsterdam bezocht, een fietstocht gemaakt met
een bezoek aan de Kas zonder gas. En de laatste avond zagen ze de zon in de zee zakken. Zo hebben we de band verstevigd die ooit begon met priester Hendrik, die in 1103 naar
Duitsland trok om ook daar aan landwinning te doen.
Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Eeuwige Vader,
ik offer U het meest kostbare bloed van
Uw Goddelijke Zoon, Jezus, in eenheid met
de Heilige Missen die vandaag over
de gehele wereld worden opgedragen,
voor alle zielen in het vagevuur,
voor zondaars overal ter wereld,
voor zondaars in de universele Kerk,
zondaars in mijn eigen huis en binnen mijn familie.
Amen.
Gebed van St. Gertrudis de Grote

Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Voorbereidingen Federatieweek in volle gang
Ook dit jaar vindt de Federatieweek plaats in de eerste week van oktober. De organisatie is al volop bezig met de voorbereidingen en brengen u graag alvast op de hoogte van de activiteiten die gepland staan:
• Alle koorleden worden uitgenodigd om mee te doen met
de Korendag/zangdag op zaterdag 29 september in de
Adrianuskerk in Langeraar.
• De Jongeren van de federatie genieten van een gezellige
BBQ op zondag 30 september. Zij worden uitgenodigd.
Heb je zin om een keer aan te sluiten met je vrienden of
vriendinnen? Meld je dan aan via rocksolidta@hotmail.com
of rkjclara@hotmail.com
• Op zondag 30 september om 10.00 uur wordt de parochiezondag gevierd in de Adrianuskerk in Langeraar. Het
gemengd koor Caecilia uit Zevenhoven en Nieuwveen zal
de viering muzikaal ondersteunen. Voorgangers zijn pastor
Bosma en Van de Reep. (Er zijn die morgen geen andere
vieringen in de Claraparochie.)
• Op dinsdagavond 2 oktober worden alle kosters en collectanten van de parochiefederatie in het zonnetje gezet
tijdens een gezellige vrijwilligersavond in het Parochiehuis
in Nieuwkoop. De betrokkenen ontvangen persoonlijk een
uitnodiging.
• Woensdag 3 oktober kunt u een mooie bustrip maken
naar Dokkum. Pastoor Bosma zal bij aankomst in Dokkum
een korte viering doen. Daarna is het stadje te bezichtigen
onder leiding van een gids. Kosten € 40,- In de volgende
Samenstromen volgen meer details maar houdt u in ieder
geval deze dag vrij in uw agenda.

• Bezoek op vrijdagavond 5 oktober het jaarlijkse symposium in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Een aantal
sprekers sluiten aan bij het thema van de federatieweek:
“Wees getuige”. Natuurlijk is er ruimte voor discussie en
vragen en na afloop is er gelegenheid om na te praten met
een hapje en een drankje.
• Zaterdag 6 oktober kunt u uw (huis)dier laten zegenen
door diaken André van Aarle tijdens de dierenzegening in
Langeraar. Kom met uw dier en uw kinderen naar de kerk.
Naast de zegening zullen tal van leuke activiteiten worden
georganiseerd in en rond de Adrianuskerk. Aanvang
14.00 uur.
• Zaterdag 6 oktober komt de “Maria Passion” naar Roelofarendsveen. De Mariakerk in Roelofarendsveen is de
uitgelezen plek voor deze prachtige voorstelling waarin
moderne muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. Wanneer u ieder jaar naar de Passion op televisie kijkt, is dit zeker een aanrader!
• De federatieweek wordt in stijl afgesloten met de parochiezondag in de Petruskerk in Roelofarendsveen op zondag
7 oktober om 10.30 uur. Voorganger is pastoor Glas. De
muzikale ondersteuning tijdens de viering is in handen van
het Emanuel koor. Deze viering wordt tevens uitgezonden
door de KRO/NCRV. (Er zijn op deze dag geen andere vieringen in de Franciscusparochie.)

Bedevaart 15 augustus naar Zevenhoven-Noordeinde
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom m in de openlucht de viering bij de Lourdesgrot mee te maken. Echt een
belevenis! We zullen vanuit verschillende parochies komen:
De Nes, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn.
Daarnaast is natuurlijk iedereen welkom, waar u ook vandaan komt. Het is nog vakantietijd, dus we hopen dat ook
gezinnen met kinderen zich bij ons aansluiten.
Het programma ziet er ongeveer zo uit:
- 11.00 uur eucharistieviering bij de Lourdesgrot waarin
pastoor Marco en/of Darek voorgaat
- 12.00 uur lunch (zelf meebrengen) koffie/thee verkrijgbaar

- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen vanuit de
5 parochies De Kwakel, De Nes, Kudelstaart, Aalsmeer en
Uithoorn om beurten zullen voorbidden.
Voor de automobilisten, het adres is: Parochie Johannes
Geboorte, Noordeinde 28, 2435AG Zevenhoven.
Er rijdt ook een bus 147 naar Alphen aan den Rijn, die stopt
vlakbij de kerk. Hopelijk tot ziens op 15 augustus bij de
Lourdesgrot!
Marlies van der Lelij, tel. (0297) 56 78 48.
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ROOSTER H . CLAR A P AR OCHIE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

zondag 1 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Patroonsfeest (kinderkerk)
• J. Glas

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

zaterdag 7 juli

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

zaterdag 30 juni

zondag 8 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zaterdag 14 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas

zondag 15 juli

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• De Cantorij
• Parochiaanvoorganger

zaterdag 21 juli

zondag 22 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma

zaterdag 28 juli

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

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

zondag 29 juli

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Parochiaanvoorganger

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

Wekelijks

Alleen op woensdag 4 juli een viering
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

JULI 2018
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

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist met cantor
• B. Bosma
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. van de Reep

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Om 10.00 uur kleuterviering met
activiteiten (koffie na de viering)
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

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

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een
viering om 9.00 uur

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch
Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

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

ROOSTER H. F RANCI SCUS PA R O C
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24
zaterdag 30 juni

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider

zondag 1 juli

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

zaterdag 7 juli

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Parochiaanvoorganger

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67
Maandag niet beschikbaar

zondag 8 juli

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas

zondag 15 juli

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

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

zaterdag 21 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

zaterdag 14 juli
Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45
Maandag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge

zondag 22 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

zaterdag 28 juli

geen viering

m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93
Donderdag niet beschikbaar

zondag 29 juli

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

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

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.

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

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

JULI 2018
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA
• B. Bosma

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Th. Dingjan

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman

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

1 juli
13e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh.1,13
15;2,23 24
tussenzang: ps.30
tweede lezing:
2Kor.8,7.9.13.15
evangelie: Mc.5,21 43 of 21
24.35b 43
8 juli
14e zondag door het jaar
eerste lezing: Ez.2,2 5
tussenzang: ps.123
tweede lezing: 2 Kor.12,7 10
evangelie: Mc.6,1 6

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas

Wat wij lezen op de
zondagen in juli

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

15 juli
15e zondag door het jaar
eerste lezing: Am. 7,12-15
tussenzang: 85
tweede lezing: Ef. 1, 3-14
of 3-10
evangelie: Mc. 6, 7-13
22 juli
16e zondag door het jaar
eerste lezing: Jer. 23, 1-6
tussenzang: Ps. 23
tweede lezing: Ef. 2, 13-18
evangelie: Mc. 6, 30-34
29 juli
17e zondag door het jaar
eerste lezing: 2 Kon. 4, 42-44
tussenzang: Ps. 145
tweede lezing: Ef. 4, 1-6
evangelie: Joh. 6, 1-15

ROOSTER H . CLAR A P AR OCHIE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
zaterdag
4 augustus

zondag
5 augustus

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

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

zondag
12 augustus

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• De Cantorij
• F. van der Ven

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

woensdag
15 augustus
Maria Tenhemelopneming

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma + H. van de Reep

geen viering

zaterdag
18 augustus

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Cantorij
• M. Hoogenbosch

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

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

zondag
19 augustus

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

zaterdag
25 augustus

geen viering
(verplaatst naar zondag)

zondag
26 augustus

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• B. Bosma

11.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Nieuwe Koor
• Kermisviering (in de tent op de kermis)
• A. van Aarle

zondag
2 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

Wekelijks

Alleen op woensdag 29 augustus een viering
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

zaterdag
1 september

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

AUGUSTUS 2018
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• H. de Groot

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist met cantor
• A. Beenakker

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• F. van der Ven

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Maria Tenhemelopneming
(grotviering)
• Bisschop J. Hendriks

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

geen viering
(verplaatst naar zaterdag)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• A. van Aarle
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch
Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een
viering om 9.00 uur

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

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

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

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

ROOSTER H. F RANCI SCUS PA R O C
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

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

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

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

zondag
5 augustus

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

zaterdag
11 augustus

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Gebedsleider

zaterdag
4 augustus

zondag
12 augustus

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger

woensdag
15 augustus
Maria Tenhemelopneming

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

zaterdag
18 augustus

zondag
19 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan

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

zondag
26 augustus

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• M. Jagerman

zaterdag
1 september

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

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

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

Wekelijks

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Parochiaanvoorganger
Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

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

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

AUGUSTUS 2018
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• M. Hoogenbosch
9.15 uur
• Woord & Communuie
• Samenzang
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• M. Jagerman

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• B. Bosma + M. Hoogenbosch
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Th. Dingjan
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)

Wat wij lezen op de
zondagen in augustus
5 augustus
18e zondag door het jaar
eerste lezing: Ex. 16, 2-4.
12-15
tussenzang: Ps. 78
tweede lezing: Ef. 4,
17.20-24
evangelie: Joh. 6,24-35
12 augustus
19e zondag door het jaar
eerste lezing: 1 Kon 19, 4-8
tussenzang: Ps. 34
tweede lezing: Ef 4, 30-5, 2
evangelie: Joh. 6, 41-51

19 augustus
20e zondag door het jaar
eerste lezing: Spr. 9, 1-6
tussenzang: Ps. 34
tweede lezing: Ef. 5, 15-20
evangelie: Joh. 6, 51-58
26 augustus
21e zondag door het jaar
eerste lezing: Joz. 24,
1-2a.15-17.18b
tussenzang: Ps. 34
tweede lezing: Ef 5, 21-32
evangelie: Joh. 6, 60-69

2 september
22e zondag door het jaar
eerste lezing: Deut. 4,
1-2.6-8
tussenzang : Ps. 15
tweede lezing: Jak. 1,
17-18.21b-22.27
evangelie: Mc. 7,
1-8.14-15.21-23

Vrijwilligers gezocht!

Tel. 0172 - 52 00 43

Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor
mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met
vakantie kunnen. Hiervoor zoeken wij enthousiaste vrijwilligers. Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke
vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/vakantie
vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Kun
Kun jij
jij reanimeren?
reanimeren?

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

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.
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onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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. 7 (september 2018) kunt u uiterlijk op
13 augustus aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 31 augustus.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties 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 AdeRijpwetering
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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

N
E
R
E
JONG
Inschrijven voor de
WJD 2019 in Panama

the Diocese. Na de slotviering vertrek
je direct naar het vliegveld.
Reisnummer: PA1901 Prijs: € 1.699

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren
uit de hele wereld komen samen om het Rooms Katholieke geloof te vieren. Sinds 1984 vindt deze wereldwijde
ontmoeting iedere drie jaar plaats in of bij een grote stad,
afwisselend in Europa en elders in de wereld. De laatste
edities waren in Krakau, Rio de Janeiro, Madrid, Sydney,
Keulen, Toronto en Rome. Voor de eerste keer in de
geschiedenis worden de Wereldjongerendagen gehouden
in Midden-Amerika, van 22 tot 27 januari 2019 in Panamastad.

Reis B: 12 januari – 2 februari
Bij deze optie heb je meerdere dagen voordat het programma begint
om Santiago de Veraguas te ontdekken.
Er is een ontspannen programma voorzien. Na de Wereldjongerendagen krijg je de mogelijkheid een ander deel
van Panama te ontdekken, waar ook daar een ontspannen
programma is voorzien. Prijs is inclusief overnachtingen
en vol pension Reisnummer: PA1904 Prijs: € 1.799

Paus Franciscus nodigt
jongeren uit de hele
wereld uit om samen
te komen in Panama
om het katholieke geloof te vieren, (verder)
te ontdekken en te
verdiepen. Iedereen
tussen 18 en 30 jaar,
gelovig of ongelovig,
protestant of katholiek
is van harte welkom
om met de Nederlandse reis ‘Discover
your identity’ mee
naar Panama te gaan en de WJD te beleven. Deze Nederlandse reis wordt georganiseerd door Jong Katholiek, de
Nederlandse bisdommen en VNB, in samenwerking met
verschillende (maatschappelijke) partners.
Paus Franciscus koos voor de komende wereldjongerendagen het thema: ‘Zie de dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar Uw woord’. Deze woorden worden
uitgesproken door de Heilige maagd Maria, de moeder
van Jezus, negen maanden voor zijn geboorte. We vinden
de tekst in het evangelie van Lucas (hoofdstuk 1, vers 38),
nadat de engel Gabriel de blijde boodschap van de komst
van Jezus aankondigde. Paus Franciscus noemt Maria een
voorbeeld, een rolmodel voor jongeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld leren van haar gehoorzaamheid aan God. Maria
luistert aandachtig naar wat God wil, denkt na over wat ze
niet begrijpt, vraagt wat ze niet weet. Vervolgens geeft ze
zich zonder reserve over aan Gods wil.
Inschrijven voor deze bijzondere reis kan tot 1 oktober
2018. Er worden vier reisopties aangeboden.
Reis A: 14 januari – 28 januari
Dit is de kortste reis naar Panama. Er zijn een paar dagen
in Santiago de Veraguas voor de aanvang van de Days in

Reis C: 15 januari – 4 februari
Na de Wereldjongerendagen vertrek je naar Mexico-stad
om het grootste bedevaartsoord van de wereld te bezoeken. Reisnummer: PM1901 Prijs: € 2.499
Reis D: 15 januari – 4 februari
Vanaf 29 januari is er geen programma, eten of slaapplek meer voorzien. Je kan zelf een week rondreizen of in
Panama-stad blijven. Je vliegt terug op 3 februari en komt
aan in Nederland op 4 februari.
Reisnummer: PA1905 Prijs € 1.699

Lid jongerenredactie gezocht!
Wil jij meewerken aan
deze pagina? Deze pagina wordt gevuld met
nieuwtjes voor tieners
en jongeren uit de Clara
& Franciscus federatie.
Het is altijd een uitdaging om hier een mooie
pagina van te maken met de juiste teksten, afbeeldingen
en agenda data. Als lid van de jongerenredactie heb je
voldoende ruimte om creatief om te gaan met de informatie en stukken die je ontvangt. Lijkt het je leuk om ervaring
op te doen bij de redactie? Stuur dan een mailtje naar
samenstromenjongeren@gmail.com om hier eens over
te kletsen. Het vraagt een beetje van je tijd en staat straks
mooi op je CV!

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

AGENDA
7 juli:

Nationale Bedevaart in Brielle

