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Als u dit leest, zit voor de meeste van ons de vakantie erop en komen we met zijn al-
len uit een ‘warme zomerslaap’. De vrijwilligers worden weer actief, het pastorale team 
was dat, buiten hun jaarlijkse vakantie om, toch wel want ook in de zomermaanden 
wordt er gevierd, worden kinderen geboren en overlijden er mensen. Hun werk gaat 
door. In dit nummer kijken we vooruit naar de federatieweek. U kunt het gehele pro-
gramma in dit nummer vinden.. Er is vast wel iets bij wat u interessant vindt. Ook zijn 
er kerken open op de Nationale Monumentendag. Van harte aanbevolen en welkom 
namens de aanwezige vrijwilligers. Wij wensen u veel plezier bij alles wat u binnen 
onze en andere kerken gaat bekijken/beluisteren of waar u actief aan mee gaat doen.

De centrale redactie van deze maand: Sonja van Smoorenburg-de Kuijf en Bep Verdel-Turk
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Wim heette hij. We kwamen hem tegen 
op een zonnig terrasje in Valencia. Aan 
de overkant in het kleine straatje zaten 
wel vier souvenirs winkeltjes. Hij kwam 
uit het winkeltje recht tegenover ons 
koffiepauzezitje en hoorde ons Ne-
derlands praten. Ons Spaans is niet zo 
best! Hij zat verlegen om een praatje en 
liet ons zien wat hij gekocht had. Zeven 
waaiers, mooi van kitscherigheid. Wij 
natuurlijk vragen wat hij nou met wel 
zeven waaiers moest. Hij legde omstan-
dig uit dat die voor zijn zeven dames 
waren. Van de kaartclub!

Ze hadden gehoord dat hij naar Spanje 
ging met een busreis en grapten: “Dan 
breng je zeker wel een waaier voor mij 
mee?” “Ik zal ze eens gaan verrassen”, 
zei hij. Hij had er nu al duidelijk zoveel 
plezier in dat hij het heerlijk vond om 
het met iemand te delen.

Wel toevallig dat hij geen 6 of 8 dames 
had, maar 7. Zeven is genoeg. In de 
Bijbel is het een heilig getal, het getal 
der volheid. Volgens het boek Genesis 
schiep God de wereld in 6 dagen en de 
7e dag rustte hij uit. Je zou kunnen zeg-
gen dat hij  nog niet klaar was met de 
schepping. Hij gaf ons mensen de op-
dracht het maar af te maken. En de 
keuze om dat goed of niet goed te 
doen, want God is geen dictator.

Het doet mij denken aan een kamp, 
toen de boer mij waarschuwde dat het 
varken aan het biggen was. We moch-

ten met alle kinderen kijken. De een 
na de ander floepte er uit, opgevangen 
door de boer die het biggetje met een 
hand stro schoonmaakte. Toen hij vond 
dat het er wel genoeg waren ging hij 
doodleuk koffie drinken en zei tegen 
mij: “maak jij het maar af”. Daar stond 
ik dan, onervaren stads onderwijzertje. 
En de boer een lol!! Maar het lukte. Ik 
weet niet meer of de boer zes genoeg 
vond en ik met nummer zeven verder 
mocht, maar spannend was het wel.

Rob Aupers

INHOUD

Gebed om stilte

Goede God, help ons
af en toe even stil te zijn 
en dan te weten
dat U altijd heel dicht  
bij ons bent. 

Heeft u een kort gebedje? Deel het met 
ons via samenstromen@gmail.com
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Aan de ene kant zag je dat de engel bij 
Maria komt, en daarnaast hoe Maria 
Elisabeth bezoekt. Even verderop de ge-
boorte van Jezus, de herders en wijzen, 
de vlucht naar Egypte. Allemaal met 
veel gevoel voor detail afgebeeld.
Aan de andere kant zag je hoe hij het 
laatste avondmaal viert en met grote 
angst in de Hof van Olijven bidt. Je zag 
hoe hij sterft aan het kruis, omgeven 
door soldaten in pofbroeken en plooi-
kragen; de mode uit die tijd. Je kon het 
hele verhaal tot en met de Verrijze-
nis lezen als een soort stripverhaal in 
steen.

De beeldhouwers waren geen grote 
kunstenaars, maar gewone parochia-
nen. Ze namen het harde graniet dat 
overal in Bretagne te vinden is. Het 
was met veel liefde gedaan, al was het 
soms ook bedoeld om het dorp ernaast 
de loef af te steken. ‘Die van ons is nét 
ietjes mooier!’

Nu komen wíj ernaar kijken, maar het 
was voor eigen parochianen bedoeld. 
Mensen konden niet lezen. Het is een 
bijbel voor armen. En de pastoor klom 
met een laddertje naar boven om een 
beeld aan te wijzen waarover hij ging 
vertellen. Dat was hard nodig, want was 
er veel bijgeloof. Mensen waren bang 
voor God, voor het noodlot, voor wat 
dan ook. En daarom was het belangrijk 
steeds opnieuw te vertellen dat God 
van ons houdt en zoveel voor ons over 
heeft. 

Dat had die pastoor ook niet zelf ver-
zonnen. Die opdracht wordt ons door 
de bijbel aangereikt: “Luister Israël! De 
HEER is onze God, de HEER is de Enige. 
U zult de HEER uw God liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel en met 
al uw krachten. De geboden die ik u 
vandaag voorschrijf, moet u in uw hart 

prenten. Spreek er met uw kinderen 
telkens opnieuw over, wanneer u thuis 
bent en onderweg, als u slapen gaat en 
opstaat.” (Deut 6,4-7)

Eigenlijk doen wij niet anders. Op een 
andere manier dan in Bretagne, maar 
de opdracht blijft hetzelfde. Deze 
maand beginnen allerlei activiteiten: 
gespreksgroepen over ons geloof, voor-
bereidingen op het H. Vormsel in de 
Clara-parochie. En iedere week komen 
mensen bij elkaar in de Schriftinstuif 
om van gedachten te wisselen over het 
Woord van God. In de vieringen zoeken 
we in overweging en preek naar goede 
uitleg; manieren om niet alleen te zeg-
gen wat er nou in die bijbeltekst stáát, 
maar ook wat dat voor ons zou kunnen 
betekenen. We zoeken beelden die pas-
sen bij ons leven nu. We dragen immers 
geen pofbroeken en plooikragen meer! 

En we proberen zelf in eigen woorden 
te bidden tot God, de bron van het le-
ven, de liefde die naar ons toekomt.

Misschien voelen wij ons moderner 
dan die mensen uit Bretagne uit de 16e 
eeuw. Wij kunnen immers wel lezen 
en in het internet vinden wij een ein-
deloze schat van informatie. Maar zijn 
wij minder ‘bijgelovig’? We zijn toch ook 
gewoon mensen? Ook voor ons is het 
belangrijk om steeds opnieuw te horen 
dat God van ons houdt en wat Hij voor 
ons doet. Dus laten wij in onze parochie 
dit jaar onze eigen Calvaire bouwen. 
Niet van graniet maar van ontmoetin-
gen waarin wij elkaar bemoedigen en 
het verhaal van God-met-ons blijven 
vertellen.

Heleen van de Reep, 
pastoraal werkster

Spreek erover - telkens opnieuw
Pastoraal

Deze zomer was ik in Bretagne in Frankrijk. Het was heerlijk weer, het landschap was afwisselend 
en er viel veel te ontdekken. Bijvoorbeeld bijzondere kerkjes met een Calvaire. Dat is een poort met 
allerlei beelden rond het kruis van Jezus. Ze vertellen over gebeurtenissen uit het leven van Jezus, 
over zijn geboorte en over zijn sterven. 



Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping
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Aanmelding Eerste Heilige
Communie 2019 vóór 8 september
 
Als kinderen kunnen lezen mogen ze zich gaan voorberei-
den de Eerste Heilige Communie, het deelnemen aan de 
Eucharistie. Ouders met een zoon of dochter in groep 4 of 
hoger kunnen zich daarvoor aanmelden tot 8 september. 
Zie daarvoor de website http://rkgroenehart.nl/het-anker/
aanmeldingsformulier-het-anker/ 

De voorbereiding in onze parochiefederatie vindt plaats 
in Het Anker. Een opzet waarin communicanten, ouders, 
broertjes en zusjes ieder een eigen programma krijgen aan-
geboden. Dit gebeurt per parochie. Daardoor ziet de voor-
bereiding op de Eerste Heilige Communie er anders uit dan 
voorheen. Op zes maandelijkse zondagochtenden (inclusief 
Eucharistieviering) gaan we op weg naar de Eerste Heilige 
Communie. Het is een weg van ontdekken en vieren. De eer-
ste Ankerzondag is op 7 oktober voor de H. Claraparochie in 
de H. Adrianuskerk in Langeraar en op 14 oktober in de H. 
Franciscusparochie in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen.
In juni hielden we de informatieavonden over de Eerste Hei-
lige Communievoorbereiding. Mocht u deze gemist hebben, 
vraag dan de informatie op bij info@mijnanker.nl.

Kinderen die in een voorgaand jaar door omstandigheden 
niet hebben deelgenomen, zijn welkom om alsnog mee te 
doen. Dat kan ook als een kind het Doopsel nog niet heeft 
ontvangen. In de loop van het jaar zal er een feestelijke 
doopviering zijn.

Namens het Anker-kernteam, Pastor Hoogenbosch 

Gespreksgroep Clare en Franciscus: 
Leren over geloof 
Het afgelopen jaar startte de gespreksgroep Clara en Francis-
cus om meer te leren over het katholiek geloof. Katholieken 
zijn wat geloof betreft altijd wat gevoelsmensen geweest. 
Echt praten of nadenken over het geloof en de redelijkheid 
van het geloof is nooit echt van belang geweest. Meneer 

Kalender september 2018
4, 11, 18, 25 september 19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Schriftinstuif
4, 11, 18, 25 september 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie
7   september 19.00 uur O.L.V. Geboortekerk, Hoogmade Vigilie Maria Geboorte, Eucharistieviering
29 september 10.00 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Korendag/zangdag zie pagina 5 van dit blad
30 september 10.00 uur H. Adrianuskerk, Langeraar Parochiezondag H. Clara 

pastoor wist hoe het zat. En dat was goed. Maar toch; de 
kerk heeft in 20 eeuwen door alle tijden en culturen heen het 
geloof in God vorm gegeven. En daarbij heeft de kerk een 
visie op het leven en alles wat daarmee te maken heeft. 
Om mensen de kans te geven daar meer over te weten zal in 
het najaar 2018 een nieuwe ronde starten van deze leer- en 
gespreksgroep. Wij gaan weer veel onderwerpen bespreken. 
Wat is de kerk nu eigenlijk? Hoe denkt de kerk over haarzelf? 
Wat zijn sacramenten en hoe verstaat de kerk die? Met name 
de Eucharistieviering is van groot belang. Maar waarom 
eigenlijk? Veel onderwerpen beginnen te leven als je je meer 
kunt verdiepen in de betekenis.

Daarbij wil ik ook een Bijbelcursus geven. Een echte basiscur-
sus voor beginners!

Dus in septem-
ber zullen 2 
groepen starten. 
Een groep voor 
8 avonden over 
het Katholiek 
Geloof en een 
groep voor 8 
avonden over de 
Bijbel.  Dus als 
u interesse heeft om ook uw geloofskennis wat op te frissen 
of wilt u meer van de Bijbel weten? Meldt u zich dan ook 
aan. U zult merken dat het een goede manier is om uw ogen 
te openen, steviger te staan in gesprekken en uw geloof te 
verrijken. De avonden zijn in het koetshuis of de pastorie van 
Langeraar, tijd 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. 

De data die nu gepland zijn: 
• Geloofscursus: 13 september + 11 oktober +  

6 november + 13 december 
• Bijbelcursus: 20 september + 18 oktober +  

15 november + 20 december
(Tweede helft wordt in december afgesproken)
 
Meldt u zich aan bij diaken André van Aarle, 
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl of tel. (06) 216 932 67.
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Clara & Franciscus Federatieweek

Korendag/zangdag 
Zaterdag 29 september, 10.00 – 14.00 
uur, Adrianuskerk, Langeraar

Zingt u graag? 
Doe mee! 
U zingt met 
elkaar en ont-
moet andere 
koorleden en 

zangers uit de federatie. Ook wanneer 
u geen koorlid bent kunt u zich aan-
melden voor deze gezellige dag via 
federatieweek@rkgroenehart.nl met 
vermelding van stemsoort (SATB).

Startviering
Zondag 30 september, 10.00 uur
Adrianuskerk, Langeraar

JongerenBBQ
Zondag 30 september
Pastorie, Noorden

Jongeren ontvangen een uitnodiging.

Vrijwilligersavond 
Dinsdag 2 oktober
Achterom, Aarlanderveen
Dit jaar worden alle kosters en collec-

tanten in het 
zonnetje gezet. 
Vanuit de fede-
ratie hebben zij 
een uitnodiging 
ontvangen.

Pelgrimstocht Dokkum 
per touringcar
Woensdag 3 oktober
Opstappen (Taxi van der Laan, Trans-
portweg 24) om 8.30 uur in Nieuw-
koop en om 9.00 uur Leimuiden  
(bij de St. Jan de Doperkerk).  

Kom gezellig 
mee naar  
Dokkum! We 
starten met 
een eucharis-
tieviering onder 

leiding van Pastor Bosma, we gaan lun-
chen en er is een stadswandeling onder 
leiding van een gids. 
Eigen bijdrage: € 35,- p.p. inclusief  
koffie/thee en lunch. 
Aanmelden via wbalvert@ziggo.nl of 
telefonisch via 06 14 14 82 53.

Symposium
‘Wees getuige’
Donderdag 4 oktober 19.30 uur, kerk 
open vanaf 19.00 uur
Petruskerk Roelofarendsveen

Sprekers:  
Barbara Muller 
en Jimena  
Villanueva  
Schrijfster 
Barbara Muller 
vertelt over ‘De 

Beschermde Wieg’ en ‘Het Babyhuis’. 
Jamila vertelt over de omslag in haar 
leven waarbij ze besefte dat God echt 
waar en werkelijk is. 

Dierenzegening met 
activiteiten op het 
kerkplein
Zaterdag 6 oktober vanaf 14.30 uur, 
zegening om 15.00 uur
Adrianuskerk, Langeraar

Dieren horen 
ook bij God’s 
schepping. Kom 
met je (huis)dier 
naar Langeraar! 
Diaken van Aarle 
zegent alle die-

ren en er zijn volop activiteiten op het 
kerkplein: springkussen, poffertjes en 
leuke kraampjes. 

Maria Passion
Zaterdag 6 oktober
Mariakerk Roelofarendsveen
Aanvang 20.30 uur (kerk open vanaf 
19.00 uur)

Kijkt u ook altijd 
graag naar The 
Passion op tv? 
Dan is de Maria 
Passion een 
avond waar 
u getuige van 
moet zijn! U 

beleeft het ontroerende verhaal van het 
leven van Maria, omlijst met bekende 
popsongs.
Kaarten à € 10,- verkrijgbaar via  
www.demariapassie.nl

Slotviering
Zondag 7 oktober 
Petruskerk Roelofarendsveen,
10.30 uur

De Federatieweek in 2018 heeft als thema ‘Wees getuige’. Met dit thema stelde de werkgroep weer een gevarieerd programma 
samen met voor ieder wat wils. Wees getuige en doe mee!

Federatieweek: 

Wees getuige! 

Federatieweek 2018: 
Wees getuige!



Clara & Franciscus Vieren  
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Vieren
Maria’s geboortefeest
 
Joachim en Anna waren eenvoudige, vrome mensen. Hun hu-
welijk bleef echter kinderloos. Dat deed pijn, in het bijzonder 
omdat dit in hun tijd als een “straf van God” werd gezien.  
Maar… toen greep God in: er verscheen een engel aan 
Joachim en later ook aan Anna met dezelfde boodschap: 
Anna zou zwanger worden van een dochter. Ze kregen de 
opdracht haar de naam Maria te geven. Ze zou aan de Heer 
zijn toegewijd en er zou nooit iets kwaads over haar worden 
gedacht of gezegd. Zij zou de moeder worden van Jezus: de 
“Redder van alle volken”. 

En zo gebeurde het: Joachim en Anna kregen een dochter, 
tegen alle menselijke verwachtingen in. En ze gaven haar de 
naam Maria! Een grote gebeurtenis die de kerk sinds onge-
veer de 6e eeuw op 8 september viert, precies 9 maanden na 
de “onbevlekte ontvangenis van Maria”. 

In onze parochiefederatie zijn er een paar kerken, waaronder 
die van Hoogmade, toegewijd aan juist dit “mysterie”, aan 
“Onze Lieve Vrouw Geboorte”.

Daarom willen we dit hoogfeest in Hoogmade vieren, en wel 
in de vooravond. Op vrijdagavond 7 september om 19.00 uur.

Viert u ook mee?
Pastoor Jack Glas

Begin Vormselkracht

Op vrijdag 23 november komt Mgr. Van den Hende het  
H. Vormsel toedienen in de Clara parochie. De vormelingen 
bevestigen dat zij in het geloof van de kerk willen staan met 
de hulp van de Heilige Geest. Daar gaan we hen goed op voor-
bereiden. Wij zijn de werkgroep Vormselkracht Claraparochie 
en een onderdeel van het Anker binnen onze parochie. 

Vanaf 29 augustus zijn we begonnen met het project ‘Vorm-
selkracht’. We zijn speels en serieus met vormelingen aan de 
slag. Ook de ouders worden niet vergeten: ook zij bereiden 
zich immers voor. Ook voor hen zijn er bijeenkomsten; soms 
samen met de kinderen, soms apart. De ouders helpen ook bij 
de bijeenkomsten. Wat zult u ervan merken? De vormelingen 
zijn soms in een weekeindviering aanwezig om te helpen en te 
vieren. De werkgroep Vormselkracht heeft er zin in en hoopt 
dat het een goede tijd wordt voor de vormelingen. Dat ze mo-
gen groeien in Vormselkracht! Graag willen wij u vragen voor 
ons werk te bidden. 

Als u uw kind nog niet ingeschreven hebt, ga naar de website 

van de parochie. Daar vindt u het inschrijfformulier onder 
sacramenten. Doe het gauw, dan kan de vormeling nog mee-
doen.

Heleen van de Reep, pastoraal werker

Bloemetjes behang of strakke 
witte muren? Deel VI  
In de vorige aflevering van deze serie over de manier waar-
voor, waarom en waarmee wij onze gebedshuizen inrichten 
zijn we geëindigd met de reformatie. De Kerk had op dat mo-
ment in tijd nood aan een profeet die flink bijstuurde. Maar 
was de richting wel: alles de deur uitgooien en alleen maar de 
basis behouden? 

Het antwoord van de katholieke kerk was de contrareforma-
tie. Het was een besef dat er inderdaad vernieuwd moest 
worden. De kunst was verworden tot een manier om zieltjes 
te winnen, om macht te verwerven, om van aardse geneugten 
te kunnen genieten. Kunst om iets te kunnen krijgen en niet 
om te geven. 

Het concilie van Trente
De contrareformatie was een besef om opnieuw te kijken naar 
waar doen we het allemaal voor. 
Het doel van de afbeeldingen van Jezus, Maria en allerlei hei-
ligen is om ons een blik  te gunnen op de weg die we allemaal 
moeten bewandelen. Een weg om uiteindelijk aan het eind 
van onze aardse leven uit te komen bij de Vader.
Tijdens het concilie van Trente (1545-1563) werd precies dat 
gedaan. Er werd geconstateerd waar de Kerk verkeerd was 
gegaan en wat er nodig was om weer op de goede weg te 
komen. De kunst werd ingezet om te onderwijzen. De barok-
kunst kwam op om de glorie van de ware God te laten zien en 
van de ene, ware katholieke Kerk. 
Heldere kleuren, zwierige beelden en veel licht, allemaal om 
bij de mensen een overweldigend gevoel achter te laten. 

Verwording
Maar zoals ook in de tijd voor de contrareformatie verwaterde 
het enthousiasme en werden de afbeeldingen cliché en van-
zelfsprekend. De kloof tussen de Kerk en de wereld begon 
weer te groeien. Deze kloof begon steeds meer en meer een 
gespannen verhouding tussen Kerk en samenleving op te 
leveren.
Er was nood aan een aggiornamento, vernieuwing. Dat bracht 
ons bij paus Johannes  XXIII, die deze spanning aanvoelde. Hij 
stond aan het begin van een vernieuwing waarmee wij in onze 
tijd nog steeds bezig zijn. Hij riep een nieuw concilie uit. Het 
concilie dat bekend zou worden als het 2e Vaticaans concilie.
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Clara & Franciscus Ontmoeting  

Door: Riet Hekkenberg

Anneke Rietbroek vertelt enthousiast 
over de komende uitvoering en over 
hoe zij hierbij betrokken is. De Maria-
passie is één van de projecten van de 
Stichting Aquero. In 1999 is die stich-
ting opgericht met het doel activiteiten 
te organiseren vóór en door pelgrims. 
De stichting beheert het Aquerofonds, 
waaruit financiële steun wordt gege-
ven aan mensen om een bedevaart 
naar Lourdes mogelijk te maken.

Anneke is contactpersoon voor de 
bedevaart naar Lourdes in de regio 
en is zelf regelmatig naar Lourdes 
geweest. Zij was ook in Lourdes toen, 
ter gelegenheid van het jubileum 150 
jaar verschijningen (2008), een koor 
van 100 zangers en zangeressen daar 
alle vieringen opluisterde. ‘Op de Es-
planade werd een concert gegeven en 
voor de zieken een revue: De Radioja-
ren ’50. Een geweldige belevenis’. Voor 
dit project van Aquero werd in het 
hele land gerepeteerd, iedere maand 
in een andere provincie. Ze kwamen 
toen onder andere in de Petruskerk 
alhier en Anneke verzorgde toen de 
catering. Ze wist direct: Hier wil ik aan 
mee doen en het lukte haar om lid te 
worden. 

En nu doet Anneke voor de tweede 
keer mee aan een project van Aquero: 
De Maria Passie. 6 oktober is in de Ma-
riakerk hun 11de uitvoering. De try-out 
is in Enschede geweest en de première 
was in Rotterdam. De zangers en zan-
geressen komen uit alle windstreken 

van het land. De liederen worden door 
verschillende solisten en/of het koor 
gezongen en de koorleden vertellen 
het verhaal van Maria. 

Nog meer passies
Anneke heeft echt een passie voor 
zingen, maar ook reist ze heel graag. 
Hoe mooi is het niet om deze twee 
hobby’s met elkaar te combineren. 
Behalve de reizen naar Lourdes reist 
ze met IC productions en zingt dan 
mee in projectkoren. Zo was ze o.a. in 
Wenen, St. Petersburg en Praag waar 
ze de Carmina Burana mee zong en 
met Kerst naar Hamburg.

Haar andere passie is vrijwilligerswerk. 
Oók voor de kerk. Ze was in 2005 de 
initiatiefneemster om de jaarlijkse 

Het muzikale project De Maria Passie  
komt naar Roelofarendsveen

‘worldwide candle light’ viering in onze 
kerk te gaan vieren. Ze is gastvrouw 
in de kerkdienst van het Alrijnezieken-
huis. Ze heeft de uitvaarttelefoon voor 
de Franciscusparochie. (Dat betekent 
dat zij een voorganger gaat bellen voor 
de uitvaartdienst.) Ze zat lang in het 
oecumenisch beraad. En ze is gebeds-
leider bij woorddiensten, ook oecume-
nische diensten. Het mooiste vindt zij 
zélf vieringen in elkaar zetten. Zoals de 
komende Oranje Kermis Mis of voor 
de Zonnebloem. 

Op pagina 5 in deze Samenstromen 
vindt u informatie over kaartverkoop, 
tijd en plaats en eventuele bijzon-
derheden over de Maria Passie. Zie 
ook demariapassie.nl om een idee te 
krijgen wat u kunt verwachten. 

Een interview met Anneke Rietbroek, vrijwilliger in de Franciscusparochie. 
Ze doet mee met de Maria Passie.

‘Maria spreekt bij velen tot de verbeelding. Geïnspireerd door haar bijzondere verhaal is een prach-
tige theatervoorstelling geschreven, waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met 
hedendaagse (pop)muziek. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van 
Maria voor het voetlicht’.
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Ave Maria 
We kijken steeds naar Maria als onze 
moeder, en ervaren steeds haar hulp 
en zorg.

In het Wees Gegroet vragen we haar 
om voor ons te bidden, en we geloven 
dat haar voorspraak grote invloed 
heeft bij het roepen om Gods genade 
en barmhartigheid. Hoe mooi is dan 
ook de beeltenis van Maria op het kerk-
hof in Aarlanderveen. Zij waakt hier als 
moeder over onze overledenen. Echter 
door invloeden van weer en wind was 
zij wel aan een opknapbeurt toe. Toch 
een klusje waar zich niet iedereen aan 
wil wagen, gelukkig was dit wel toe-
vertrouwd aan Mart de Roos. Het leek 
zelfs wel alsof ze op vakantie was want 
er werd een heuse tent rond haar heen 
gebouwd. Ter beschutting tegen de 
regen maar zoals later zou blijken meer 
ter bescherming voor de zon. Begin 
augustus is de tent weer afgebroken en 
staat Maria weer in heldere kleuren op 
ons kerkhof. Dus mocht u ons kerkhof 
niet al bezoeken voor uw overleden 
geliefden kom dan zeker even onze 
opgeknapte Maria bewonderen/aan-
bidden. Bedankt Mart voor het mooie 
werk, namens de gehele parochie.

Zilveren jubileum dirigent 
Nico Hoogervorst 
In augustus 2018 staat onze dirigent 
Nico Hoogervorst alweer 25 jaar als 
dirigent voor het koor Lord’s Voice. 
Dit heugelijke feit hebben wij op 8 juli 
gevierd met een verrassingsfeestje.

Om kwart voor 10 stond het hele koor 
klaar bij de kerk in nachtkleding om 
op de fiets naar Nico te gaan. De één 
in badjas, de ander in nachthemd met 
krulspelden in, op pantoffels, het was 
een mooi geheel! Na 3x bellen doet 
Nico open en weet niet wat hij ziet. We 
overhandigen hem zijn cadeau: een 
badjas met de borduring ZANGBAAS 
erop. Daarna zingt het koor een lied 
op de wijze van We will Rock you van 
Queen, omdat Nico van stevige muziek 

houdt. Maar wij zingen natuurlijk niet 
We will Rock you, maar Wij willen, wij 
willen Nico!

Dan nog even een officieel gedeelte, 
een speech van koorlid Andy waarvan 
de tekst hieronder staat afgedrukt.

Beste Nico,

Echtgenoot van Carla, Aarlandervener, 
oud-bouwvakker, opa, groepsleider, 
charmeur, klusjesman, muziekliefheb-
ber, zanger, en enz., maar……………….
voor ons….bovenal de dirigent, ONZE 
dirigent!
Al 25 jaar sta je voor dit koor, en…, 
zoals je zelf weleens zegt:
“dat is toch niet slecht……. voor een 
invaller”, want zo ben je begonnen…
Vijfentwintig jaar de maat slaan.., 
gemiddeld toch 2 keer per week, dat is 
toch een behoorlijke sportieve inspan-
ning! Stel je al die bewegingen maar 
eens voor in de afgelopen 5 minuten…. 
dan vloog je zo weg! Daar ga je dan…….
de vliegende André Rieu van Aarlander-
veen…..!  (………)
Maar nee, je staat hier gewoon vóór 
ons, met beide benen op de grond,
En dat is zoals we je kennen : Nico 
Hoogervorst, dirigent van Lord’s Voice !!

Clara parochie  

Al die 25 jaar sta en stond je letterlijk en 
figuurlijk voor ons klaar,
Zonder morren pas je je aan ( of in )… in 
de veranderingen van het koor,
de structuur, de kerk, de bcp, pastoraat 
of wat er ook allemaal langskomt..
Je blijft je onophoudelijk inzetten voor 
dit koor met een bijzondere
 karakteristieke mengelmoes van gedre-
venheid, kunde, enthousiasme en….
vooral….: HUMOR!
Er kunnen vraagstukken zijn, kwesties, 
vragen over liedjes, commentaar op 
muziek, wat dan ook…alles is met jou 
bespreekbaar maar….ergens tijdens de 

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker

Lief en leed

Dopen
De volgende data om uw kindje te laten dopen in Aarlanderveen zijn:

Zondag 21 oktober
De twee voorbereidingsavonden zijn op:
dinsdag 2 oktober en dinsdag 9 oktober, aanvang 20.00 uur, in de pastorie.
 
Zondag 2 december
De twee voorbereidingsavonden zijn op:
dinsdag 13 november en dinsdag 20 november, aanvang 20.00 uur, in de 
pastorie.
 
Zondag 3 februari 2019
De twee voorbereidingsavonden zijn op:
15 januari en 22 dinsdag januari, aanvang 20.00 uur, in de pastorie.
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Clara parochie  

discussie, oefening of repetitie MOET er 
gelachen worden !
Uiteraard zouden we nu een lijst met 
je wapenfeiten zoals concerten, bijzon-
dere vieringen etc. kunnen opnoemen. 
.Helaas…..doen we niet, deze is veel en 
veel te lang.
Korter is: Jou nu, als koor en combo, be-
danken voor de afgelopen 25 jaar dat je
ONZE …warme, vrolijke en oprechte 
Dirigent kon zijn en…..dat zouden we 
graag
Nog een flinke poos zo houden!!!

Na de speech was het tijd voor het nut-
tigen van het ontbijt wat we zelf had-
den meegenomen. Toen weer op naar 
het Oude Rechthuis voor het volgende 
onderdeel, een workshop smartlappen 
zingen. Een rasechte Amsterdammer 
leert ons liedjes te zingen met een snik. 

En na de workshop natuurlijk de onver-
mijdelijke nazit. Het was een geweldige 
dag waarvan we allemaal hebben 
genoten. En we hopen dat Nico nog 
jarenlang onze dirigent wil blijven.

Lord’s Voice

Laat ons bidden 

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 tekiezen

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



Clara parochie  
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Adrianusviering
Traditiegetrouw vieren wij begin sep-
tember het feest van onze patroonhei-
lige, Adrianus. Een Romeinse soldaat 
die in navolging van zijn vrouw zich 
bekeerde tot het levend geloof in Jezus 
Christus, hetgeen hij ook met de dood 
moest bekopen. Zondag 9 september 
om 11.15 uur maken wij er een feeste-
lijke viering van, omdat wij dankbaar 
zijn voor de getuigenis van Adrianus. 
De kinderen, hun ouders en leerkrach-
ten van de basisschool Aeresteijn zijn 
in het bijzonder uitgenodigd om ook 
het begin van het schooljaar te vieren. 
Zij krijgen daarvoor een speciale ze-
gen. Neemt u voorts allemaal bloemen 
mee!!! Die leggen wij na afloop van 
de viering neer bij het Adrianusbeeld. 
Noteer het in de agenda en wees 
welkom!

Diaken André van Aarle

Schoolzegen
Zoals u al kunt lezen in het artikel 
hierboven zal tijdens de Adrianusvie-
ring de zegen aan het begin van het 
schooljaar geschonken worden aan 
de kinderen en de medewerkers van 
de basisschool. Het is een mooi oud 
gebruik om bij bijzondere omstan-
digheden Gods Zegen te vragen en te 
ontvangen. Het begin van een school-
jaar is zo’n bijzonder moment. De 
kinderen gaan weer door met leren. Zij 
mogen groeien in kracht en wijsheid. 
De medewerkers van de school geven 
hun krachten. Met elkaar vraagt dat 
vaak om geduld. Het zou mooi zijn als 
de ouders en kinderen en leerkrachten 
allemaal op 9 september om 11.15 uur 

in de kerk zijn om met elkaar te vieren. 
Neem ook allemaal een bloem mee 
om na afloop bij het Adrianusbeeld 
neer te leggen. Ouders, kom allemaal!!

Diaken André van Aarle

Stilte-/aandachtmeditatie
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 be-
wust 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 8 keer op woensdag 19 
september in het koetshuis met maxi-
maal 10 personen. Heb je vragen of wil 
je je aanmelden: (06) 28 25 62 86.

Liesbeth van Woudenberg

Oecumenische viering 
Op zondag 16 september is er een 
oecumenische viering in de Gere-
formeerde kerk van Ter Aar. Het is 
goed dat wij als Christenen van tijd 
tot tijd samenkomen, elkaar kennen 
en herkennen als christenen. Door de 
eeuwen van verdeeldheid heen zijn er 
verschillende tradities ontstaan. Maar 
uiteindelijk hebben wij de afgelopen 
decennia geleerd dat er veel is wat ons 
verbindt. Voor die inzichten mogen wij 
God danken. Wij gaan om 19.00 uur 
de avondviering samen doen en zullen 
blijven bidden om groei in eenheid en 
waarheid. Ds. Marina van der Zwaag 
en ondergetekende zullen hierin voor-
gaan. Wees welkom!!

Diaken André van Aarle

Groene Hart Matinee
H. Adrianuskerk te Langeraar
16 september tussen 13.00 en 17.00 
uur. Toegang € 5, - kinderen t/m 12 jaar 
gratis

Het Groene Hart Matinee is inmid-
dels een jaarlijkse traditie geworden. 
Zondagmiddag 16 september zal voor 
de achtste keer dit muzikale matinee 
plaatsvinden in de H. Adrianuskerk te 
Langeraar. Door de deelname van 6 
muzikale gezelschappen uit de regio 
het Groene Hart zal het programma 
ook dit jaar weer bijzonder afwisselend 
zijn: 

•  Kon. Muziekvereniging De Heerlijk-
heid Hoogmade

•  Gemengd koor Rainbow Colors uit 
Koudekerk

•  Pop- en Jazz koor Flexible Sound uit 
Gouda

•  Shantykoor Het Groene Hart uit  
Koudekerk

•  Jeugdmusicalkoor De Regenboog  
uit Mijdrecht

•  Vocaal ensemble 8Voices uit het 
Groene Hart

Langeraar
H. Adrianuskerk

Lief en leed

Overleden
27 juni Gerardus Wilhelmus Hendrikus Otto 74 jaar
13 juli Christina Petronella Sassen-van der Hoorn 91 jaar
18 juli Agatha Joanna van Rijn-Wesselingh 82 jaar
27 juli Maria Wilhelmina Cornelia Fransen-van Zwieten 88 jaar

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker
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Langeraar

Vanaf de Adrianustoren

•  De vakantie tijd is ten einde, we hebben kunnen genieten van het mooie weer. 
We pakken de draad van school, werk, vrijwilligerswerk weer op en wensen u/
jullie daarbij succes en alle goeds.

• Zaterdag 8 september hopen we natuurlijk ook op mooi weer met de braderie. 
Het is ook Open Monumentendag, de kerk staat dan open voor bezoek.

• Zondag 9 september om 11.15 uur Adrianusviering, na de viering zal er koffie 
geschonken worden.

• Zaterdag 15 september zullen de kinderen die zich gaan voorbereiden op het 
Heilig Vormsel zich voorstellen in de Eucharistieviering van 19.00 uur. Wij wensen 
de kinderen en hun begeleiders een fijne en inspirerende voorbereiding.

• Zondag 16 september is om 19.00 uur de Oecumenische viering in de Gerefor-
meerde kerk in Ter Aar. U bent van harte uitgenodigd.

• In het kader van de federatieweek is er op zaterdag 29 september Korendag. U kunt 
hier vast iets meer over lezen in het algemene gedeelte van de Samenstromen.

• Zondag 30 september is de Eucharistieviering om 10.00 uur. Het is de openings-
viering van de federatieweek. Pastor Bosma en pastor van de Reep gaan voor en 
het koor Caecilia uit Nieuwveen zal zingen. Na de viering zal er koffie geschonken 
worden.

• Alvast voor op de agenda: 6 oktober zaterdagmiddag dierenzegening.
• Ook in de zomer werd er regelmatig lang-houdbare levensmiddelen in de bank in 

het voorportaal van de onze kerk gebracht. Namens de mensen van de Voedsel-
bank grote dank daarvoor.

•  Door de inzet van een aantal gastvrouwen en gastheren was onze kerk deze zo-
mer opengesteld voor bezoekers en daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt. 
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

• Heeft u de ouderavonden gemist of misschien geen uitnodiging gehad? En uw 
kind wil wel de Eerst Heilige Communie ontvangen? U en uw kind zijn van harte 
welkom. De voorbereidingen zijn nog niet begonnen dus u kunt zich nog opge-
ven, wel graag voor 8 september. U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de 
website rkgroenehart.nl/het-anker en klik op het icoon van Het Anker.

Zij gaan u diverse muzikale verras-
singen bezorgen. U bent van (groene) 
harte uitgenodigd op 16 september 
tussen 13.30 en 17.00 uur in de H. 
Adrianuskerk te Langeraar. Wij verheu-
gen ons op een spetterend muzikaal 
Groene Hart Matinee! 

Graag tot ziens op 16 september!

Kijk voor meer informatie op 
www.groenehartmatinee.nl
of facebookpagina: 
www.facebook.com/groenehartmatinee/
Mail: Info@groenehartmatinee.nl

In gesprek met de koren

Ruim een jaar geleden luiden twee 
koordirigenten de noodklok. Ze 
spraken hun zorg uit over de ouder 
wordende koren, de zogenaamde da-
mes- en herenkoren. Dit was voor het 
pastoraal team aanleiding om de half-
jaarlijkse studiedag te besteden aan 
de muziek in de liturgie. Daar bleek 
dat het probleem groter was dan al-
leen déze koren. Ook de middenkoren 
worden ouder en de kinderkoren 
hebben íeder jaar zorg over het leden-
aantal. Daarnaast is de liturgie en de 
zang/muziek regelmatig punt van dis-

cussie tussen koor en voorganger.
In onze federatie hebben we drie-
endertig koren en zanggroepen die 
muzikaal én inhoudelijk bijdragen aan 
de zondagsliturgie. Dat is een grote 
rijkdom. Als het gaat om de toekomst 
hebben de verschillende koren zorgen 
maar er zijn ook hoopvolle en enthou-
siaste geluiden. 
In de afgelopen periode zijn we met 
vertegenwoordigingen van alle ko-
ren bij elkaar geweest. We spraken 
over de toekomst, de afname van het 
kerkelijk leven, over de liturgie, de 

samenwerking met de voorgangers, 
de mogelijkheden van ontmoeting en 
uitwisseling en het vormen van een 
zogenaamd uitvaartkoor.
Er zijn grote verschillen tussen de ko-
ren. De reacties en meningen over wat 
er zou moeten gebeuren lopen uiteen. 
Het is nog niet eenvoudig om met el-
kaar tot een samenhangend geheel te 
komen. In de komende tijd zetten we 
de gesprekken met elkaar voort.

Namens het pastoraal team, 
pastor Marjo Hoogenbosch



Open Monumentendagen
Onze mooie kerk doet weer mee aan 
de Open Monumentendagen van 8 
en 9 september. Op 8 september is 
de kerk open van 10.00 tot 17.00 uur 
en zondag 9 september na de viering 
van 11.15 om 12.30 tot 16.00 uur. Bij 
voldoende belangstelling is er een 
rondleiding door de kerk. Er is een 
iconententoonstelling in de voormalige 
biechtstoel en een tentoonstelling van 
alle stola’s in het mortuarium. U bent 
van harte welkom.

BCP

Andante 50 jaar!
Dinsdagmorgen 12 juni waren alle le-
den van Andante om half negen bij de 
kerk aanwezig. Er stond een dagje uit 
gepland, vanwege het 50 jarig bestaan, 
waarheen was nog een grote verras-
sing. We stapten in de bus bij Willem 
Balvert die zelf ook koorlid is en die 
reed ons naar Enkhuizen. In de haven 
daar lag een prachtige partyboot voor 
ons klaar.
Een heerlijk kop koffie of thee met 
overheerlijk gebak, dat ging er na-

tuurlijk best wel in. De vaartocht 
ging het IJsselmeer op in de richting 
van Medemblik, rustig water en een 
prachtig uitzicht. Tot onze verbazing 
voer er halverwege de tocht een grote 
prachtige zeilboot aan ons voorbij met 
daarop in grote letter ANDANTE. Dit 
kan toch geen toeval zijn, maar ook niet 
besteld. Laten wij het maar op houden 
dat hogere machten en krachten dit zo 
gestuurd hebben.
In Medemblik kregen wij een klein uur-
tje de tijd om even in het stadje rond 
te neuzen of zoals een aantal heren 
deden een heerlijke borrel of een glas 
bier nuttigen.
Op een afgesproken tijd waren wij alle-
maal weer op het station aanwezig om 
in een prachtige oud tram/trein wagon 
te stappen. In deze trein hebben wij 
genoten van een overheerlijke West-
Friese broodmaaltijd met vele lekkere 
dingen. 
Aan het einde van de rit kwam een 
aantal dames en heren ons iets laten 
zien en veel uitleggen over West-Friese 
(kleder) dacht. Hilariteit ten top. Veel 
opgestoken waarvoor alle jurken, 
onderjurken en alle sierraden dienden. 

Zeer de moeite waard.
Na een prachtige route met deze trein 
kwamen wij in Hoorn aan.
Hier kon het trammuseum bezocht 
worden. Heel veel uitleg over het 
ontstaan van dit vervoermiddel. Zelfs 
op een maquette was nog iets te zien 
over de spoorlijn die ooit door en langs 
Nieuwkoop heeft gelopen. 
Ondertussen haalde Willem de bus op 
in Enkhuizen.

Rond half vijf werd de terugreis inge-
zet naar Nieuwkoop. Het was even 
over zessen toen onze chauffeur het 
gezelschap afzette bij Zoet Water op 
het Zuideinde. Hier is eerst nog een 
groepsfoto van het koor gemaakt, wat 
beloond is met wat snoepgoed voor de 
jonge fotograaf.
Na een heerlijke borrel, glas wijn of een 
frisdrank, konden wij een keuze maken 
in een overheerlijk diner. Nadat de bor-
den op tafel kwamen werd het direct 
wat stiller, maar zo tussen de gangen 
door kwamen er steeds meer mooie 
verhalen. Zo rond half negen stapten 
wij weer in de bus voor het laatste 
stukje naar onze eigen kerk.
Al met al een prachtige dag, heel mooi 
weer en een super gezellig gezelschap.
Later in dit jaar zullen wij op het 50 
jarig jubileum in een viering nog terug 
komen, maar daar hoort u ongetwijfeld 
via het federatie kerkblad en de mede-

Nieuwkoop
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Clara parochie  O.L.V. Hemelvaartkerk

Uw zoon of dochter 
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delingen nog wel over.
Van de dag is een klein fotoboekje 
gemaakt als herinnering.
Namens alle koorleden een woord van 
dank aan de BCP die ons dit boekje 
heeft aangeboden. SUPER.

Martien van Dam

Een nieuwe start
Een nieuwe seizoen staat voor de deur, 
misschien wil je ook graag iets gaan 
doen voor onze parochie?
Heb je wat tijd over en wil je wat meer 
betrokken zijn? 
Ook voor jou is er vast iets te doen wat 
bij jouw talenten past. Meld je aan bij 
het secretariaat of spreek één van de 
leden van de BCP of pastoraatgroep 
aan. Denk eens aan: gastvrouw/heer 
bij het koffiedrinken, medewerker in 
de tuin, helpen bij de voorbereiding 
van doop, Eerste Heilige Communie 
of Heilig Vormsel, als lector of koster, 
het wijkcontact, de pastoraatgroep, de 
BCP, bezorgen van de Samenstromen, 
schoonmaak van de kerk, bloemversie-
ring, koperpoetsen of het secretariaat 
en nog veel meer.....
Mogelijkheden genoeg, wij horen het 
graag!

Pastoraatsgroep en BCP

Jeugdkoor Flos Campi 
Na de zomervakantie gaan we weer 
vol goede moed van start. Maar….niet 
op dinsdagavond. In overleg met onze 
zeer trouwe leden hebben we besloten 
de repetities naar de maandagavond te 
verplaatsen. We hopen op deze manier 
meer leden binnen te halen. Kinderen 
die op dinsdag naar de scouting gaan 
hebben nu ook de kans om met ons 
mee te komen doen. En misschien 
geldt dat ook nog wel voor andere club-
jes. We hopen door deze verandering 
voorlopig nog door te kunnen gaan. 
Maar…daar hebben we ook de ouders 
voor nodig! Zij moeten bereid zijn hun 
kinderen de kans te geven. Weet dat 
het voortbestaan van dit koor heel erg 
belangrijk is voor onze parochiekern. 
Ouders, en kinderen, helpen jullie ons 
mee? Wij kunnen het niet alleen! De 
eerste repetitie is op maandagavond 3 

september van 19.00 tot 20.00 uur. We 
gaan voorlopig repeteren in de kerk. De 
deur in het hoekje bij de fietsenstalling 
is dan open. Gaan jullie ons blij maken? 

Bestuur en leden Jeugdkoor Flos Campi 
 
KinderWoordDienst 
Op dit moment is nog niet bekend wan-
neer we starten met de KinderWoord-
Diensten. In de volgende Samenstro-
men leest u hier meer over. 

Werkgroep KinderWoordDienst  
 
Gezinsvieringen 
De eerste Gezinsviering van dit seizoen 
is op zondag 23 september om 9.15 
uur. Een mooi begin van de zondag. We 
hopen veel gezinnen te mogen ont-
moeten. 

Werkgroep GezinsViering

Parochiehuis
Vorige keer berichtten we al dat we 
bezig waren met het zoeken naar een 
nieuwe beheerder voor het parochie-
huis. 
Na jaren op voortreffelijke wijze het 
parochiehuis beheerd te hebben zal 
mevrouw Anneke van Ommeren haar 
activiteiten per 1 september beëindi-
gen. Wij zijn altijd heel content geweest 
met de manier waarop zij haar werk 
deed en dat straalde ook af op onze 
parochiegemeenschap. Vele positieve 
reacties hebben we dan ook altijd mo-
gen ontvangen.
Wij zijn desondanks blij u te kunnen 
mededelen dat met ingang van 1 
september 2018 het beheer van het 
Parochiehuis zal worden overgenomen 

door mevrouw Kitty van der Pijl.
Alle vaste gebruikers van het parochie-
huis hebben een mail gekregen met 
het verzoek contact op te nemen met 
de nieuwe beheerder. Mocht u die mail 
gemist hebben dan wordt u verzocht 
alsnog contact met haar op te nemen.
mevrouw van der Pijl (Zuideinde 109, 
2421 AC Nieuwkoop).
Telefoon (06) 382 256 07 
e-mail: kittyvanderpijl@gmail.com.
Mevrouw Van der Pijl beheert ook de 
Rank aan het Regthuysplein. Mevrouw 
Van der Pijl en wij denken dat het 
beheer van beide centra veel mogelijk-
heden biedt. 

BCP

We gaan weer klaverjassen!
Heeft u zin in een gezellig avondje uit? 
Dan bent u vrijdag 21 september van 
harte welkom in het Parochiehuis in 
Nieuwkoop. Dan start het klaverjas-
seizoen en kunt u elke maand weer 
gezellig klaverjassen. 
Op beginnen om 20.00 uur en spelen 
3 potjes. We spelen op zijn Rotterdams 
(verplicht gaan en maatslag introeven). 
Tussendoor kunt u gezellig bijkletsen 
en genieten van een hapje en een 
drankje. Deelname kost € 3,50. En de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De andere kaartavonden van dit 
seizoen zijn op 19 oktober, 23 novem-
ber, 21 december en op 18 januari, 15 
februari, 15 maart en 5 april. Noteer 
deze data in uw agenda. Komt u ook? 
De opbrengst van de kaartavonden 
wordt gebruikt voor het onderhoud van 
de kerk.

Activiteiten Comité 
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Nieuwkoop

Lief en leed

Huwelijk 
In de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nieuwkoop vindt op vrijdag 14 september  
het huwelijk plaats van Ramona de Bruin & René Bink. 
Aanvang: 15.30 uur.
Wij wensen hen een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Overleden
21 juni 2018 Theodorus van Pelt    66 jaar



Clara parochie  
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Nieuwveen

Lief en leed

Overleden
02 juli 2018  Ans van Hameren     59 jaar
12 juli 2018   Godefridus Petrus Maria Smeele   97 jaar

H. Nicolaaskerk

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker

Vieringen in de week
Dinsdag 4 september  
9:00 Woord- en Communieviering 
Dinsdag 18 september  
9:00 Woord- en Communieviering
Dinsdag 2 oktober  
9:00 Eucharistieviering 

Vanuit de pastoraatsgroep
De vakantie zit er weer (bijna) op. We 
hopen dat iedereen een leuke vakantie 
heeft gehad, al dan niet thuis of ergens 
anders. Het Anker gaat ook bijna weer 
beginnen, de kinderen die Eerste 
Heilige Communie doen komen in 6 bij-
eenkomsten bij elkaar om zich hierop 
voor te bereiden. Ook de kinderen die 
hun Heilig Vormsel doen beginnen met 
hun bijeenkomsten. We wensen ze veel 
wijsheid en plezier hiermee.
In deze Samenstromen vindt ook een 
overzicht van de activiteiten van de 
Federatieweek. Wij hopen u bij één 
of meerdere activiteiten te kunnen 
begroeten.

Namens de pastoraatsgroep Nieuwveen/
Zevenhoven, Miranda Voorend

Afscheid Ans van Hameren 
Onbegrijpelijk en vol 
ongeloof hebben 
wij afscheid moeten 
nemen van ons dier-
baar koorlid Ans van 
Hameren. Nog volop 
in het leven en op het 
andere moment niet 

meer. Ans was niet van op de voor-
grond, maar op de achtergrond was zij 
als secretaresse van ons koor, een stille 
kracht actief. Niet alleen op het koor 
maar ook op haar werk was zij een 
steunpilaar. Voor haar familie stond zij 
in moeilijke tijden ook altijd klaar. Als 
het even kon vroeg zij vrij voor repe-
tities en uitvoeringen. Weinige keren 
heeft zij gemist; het koor was een 
mooie uitlaatklep voor haar. Een vaste 
plek. Een thuishaven. Laten wij bidden 
dat zij een nieuwe thuishaven heeft 
gevonden.

Wij zullen Ans zeker gaan missen als 
koorlid en warme persoonlijkheid. Wij 
hebben bij de avondwake en uitvaart 
gehoord hoe geliefd zij was bij ieder-
een. Wij zullen Ans herinneren als een 
integer persoon met een warm hart, 
een luisterend oor en een fijn en ge-
waardeerd koorlid.
Dat zij ruste in vrede

St. Caeciliakoor Nieuwveen Zevenhoven

Canta Libre bestaat 50 jaar! 
Eind 2018 is het 50 jaar geleden dat 
Canta Libre is gestart, en 50 jaar later 
zingen wij nog steeds met heel veel 
passie en plezier tijdens de vieringen.

Op zondag 28 oktober om 11.15 uur 
vieren wij ons 50-jarig bestaan met een 
feestelijke eucharistieviering.
Na deze viering geven wij aansluitend 
een verrassend mini-concert. Hierna 
staat de koffie met iets heel lekkers 
voor u klaar. 
Zet u deze datum vast in uw agenda? 
Wij hopen dat u er allemaal bij kunt zijn 
om dit speciale jubileum met ons te 
vieren.

Canta Libre, Nieuwveen
 
De bloemrijke Nicolaashof
Ondanks de droogte, en dankzij enkele 
van de tuinmannen die dagelijks, vanuit 
de naastliggende sloot slootwater 
gaven, staan de bloemen nog prach-
tig in bloei. Het is dus best de moeite 
waard om een rondwandeling door de 
tuin te maken. De schelpenpaadjes zijn 
ook voor rolstoelen en rollators goed 
begaanbaar. Bent u met kinderen? In 
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het kastje bij de kinderhoek liggen nu 
zes verschillende speurtochtjes door 
de tuin. Bij goed oplossen is er een 
leuk prijsje te winnen. Het puzzelen is 
niet alleen leuk voor de kinderen maar 
ook voor iedereen van 8 tot 88 jaar en 
ouder. Via de poort op het bruggetje 
(open van 9.00 tot 17.00 uur) kan de 
wandeling verlengd worden over het 
prachtige landgoed Ursula. Met goede 
wandelpaden en bankjes om even te 
genieten. Voor kinderen is er de kinder-
boerderij en een waterspeelplaats.

Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux-
comité Bisdom Rotterdam verschil-
lende bedevaarten naar Banneux, een 
plaatsje in de Belgische Ardennen waar 
Maria verschenen is aan Mariette Beco. 
Behalve tijd voor gebed, rust en bezin-
ning zijn er ook voldoende momenten 
voor gezelligheid en ontmoeting met 
andere mensen. Graag willen wij u 
uitnodigen om kennis te maken met de 
eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe 
rijkdom van Banneux. 
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er 
een speciaal team bestaande uit een 
priester, een arts, verpleegkundigen, 
helpsters en brancardiers met u mee, 

zodat u goed verzorgd bent.  Er zijn 
voldoende voorzieningen in de Hospi-
taliteit in Banneux aanwezig, ook als u 
van een rolstoel gebruik moet maken. 
Binnenkort vindt de volgende bede-
vaart plaats: •Vijfdaagse bedevaart 
(onder medische begeleiding) van 
vrijdag 5 oktober tot en met dinsdag 
9 oktober. Heeft u geen begeleiding 
nodig dan kunt u ook mee.

Voor aanmeldingen en verdere infor-
matie betreffende de kosten en het 
programma kunt u onze brochure 
raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan tel. (015) 
369 31 48 paulo_opstal@hotmail.com
Hr. G.J. de Bruijn tel. (070) 320 58 72 
gerard.debruijn@planet.nl.
U kunt voor informatie ook terecht bij 
Helma de Jong tel. (0172) 53 71 39  / 
06 505 989 93.

Parkeren
Wij willen u verzoeken uw auto niet 
meer voor de pastorie te parkeren, de 
pastor heeft deze parkeerplek nodig 
om direct door naar de volgende vie-
ring te kunnen. Wel mogen auto’s even 
stoppen om ouderen in en uit te laten 
stappen.

Letterregen
Er dwarrelen letters
om mij heen
met een netje vang ik ze
een voor een
dan ga ik
sorteren en plakken
zet ze in de goede rij
letters naar woorden
woorden naar taal
mijn vizier
in klank en beeld gevangen
mijn wereldvizier:
v.r.i.e.n.d.s.c.h.a.p.
l.i.e.f.d.e.

Oeke Kruythof

Nieuwveen

Barmhartige Vader,

vaak bent U ver weg.

Het leven kan een woestijn zijn,

onvruchtbaar en verzengend,

met een dodelijke eenzaamheid.

Wij bidden U: kom dan aan ons voorbij,

niet in de stem van de donder,

in berichten van onheil die een mens doen beven;

niet in een storm die de oogst vernietigt

en elke schuilplaats terneerslaat;

niet in een aardbeving die torens velt

en mannen, vrouwen en kinderen bedelft;

niet in het vuur dat alle leven verteert

en al wat menselijk is geblakerd achterlaat.

Trek aan ons voorbij als een koele bries,

als een troostende windvlaag na een hete middag,

als een strelend gebaar uit de hemel

en richt ons op.

Dat wij verder gaan met een kruik levend water

en de naam van Jezus, de levende,

tot we bij U zijn, in alle eeuwigheid. 

Amen
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ons kinderkoor. Gelukkig hebben wij 
onze beide organisten Hans en Niels 
bereid gevonden om eventueel voor 
te zingen als zij orgel spelen. Op deze 
manier is er bijna tijdens alle vieringen 
muzikale ondersteuning, want u weet: 
het gezegde onder de zangers is: Zin-
gen is dubbel bidden!

Het begin van een nieuw seizoen is 
ook een mooi moment om te star-
ten als vrijwilliger in een van de vele 
werkgroepen of functies binnen onze 
parochiegemeenschap. Wij zoeken 
versterking in vele geledingen. Soms 

Martinus deelt mee…
’t Is weer voorbij die mooie zomer, zong 
Gerard Cox vele jaren geleden. Dat 
geldt in ieder geval voor de zomerva-
kantie van de meeste parochianen. 
De zomer was lang en heet, we heb-
ben ons weer kunnen opladen aan de 
zonne-energie en we hebben daar niet 
eens een zonnepaneel voor nodig. Ons 
lichaam en onze geest reageren direct 
op positieve energie van de zon en van 
elkaar. 

We sloten het seizoen af met onze 
traditionele buitenviering dit keer 
onder de bezielende leiding van pastor 
Bosma. Aansluitend opende pastor 
Bosma de tweejaarlijkse zomerten-
toonstelling in de kerk. Dit keer werd 
er een zeer diverse collectie kruisbeel-
den bij elkaar gebracht, variërend van 
medaillonnetjes tot het oude kruis 
van de kerktoren, van houtsnijwerk en 
siersmeedwerk tot schilderijen. Als u 
dit leest en nog niet bent wezen kijken, 
dan bent u te laat, de tentoonstelling 
duurde tot 26 augustus. In het gasten-
boek werden vele mooie gedachten en 
complimenten opgetekend. Een kleine 
bloemlezing: Imposant; goed verzorgd; 
goede uitleg bij de beelden; ik kom 

zeker nog eens; beelden die ik nooit 
eerder gezien heb. Bezoekers kwamen 
uit Noorden en omstreken, maar ook 
passanten uit onze noordelijke pro-
vincies en Duitsland bezochten onze 
kerk. Dank aan de organisatoren en 
‘suppoosten’ voor de vele uren werk. 
Gezien de bezoekersaantallen die de 
verwachtingen overtroffen en de vele 
reacties was het zeker niet voor niets 
en wel voor herhaling vatbaar!

De kerk heeft ook een klein beetje 
vakantie gehad. De vieringen gingen 
gewoon door, mede door de onder-
steuning van de emeriti konden ook de 
teamleden bij toerbeurt op vakantie. 
De vieringen werden dankzij de orga-
nisten (die ook zingen!) ondersteund. 
Inmiddels zijn de repetities weer 
begonnen en trapt Cantabo het nieuwe 
seizoen af op 2 september tijdens de 
Ziekenzondag (aanvang 11.15 uur). 

Voor de vakantie hebben de koorlei-
ders en organisten weer het schema 
gemaakt voor het hele komende jaar. 
Het is altijd weer een aardige puzzel 
om zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan de wensen van de voorgangers, 
de mogelijkheden van de koren en de 
beschikbaarheid van de organisten. Wij 
missen daarin natuurlijk nog steeds 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Zomertentoonstelling kruisbeelden

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker
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Psalm

Als ik vastgelopen ben

geen uitzicht zie

ontsluit U voor mij een weg

en daar laat U het niet bij

U pakt mijn hand

en gaat mij voor

omgeeft mij met Uw licht en kracht

zo trekt U mij door de duisternis

weer naar de dag

zo vind ik weer de weg

en wat mij ook belaagt

van links of rechts

ik sla het af

zo blijf ik staande op Uw weg

ga ik voort moedig en met vaste tred

gesterkt door Uw liefde, licht en kracht

Oeke Kruythof

Noorden

omdat de bezetting al (te) klein is, soms 
om het aantal beurten wat te vermin-
deren, soms omdat vele handen licht 
werk maken, soms omdat zingen in een 
groter koor nu eenmaal leuker is. 

Kosters, lectoren, cantors, collectanten, 
voorgangers tijdens de avondwakes, 
kerkwerk(st)ers, tuinmannen en –vrou-
wen, misdienaars en acolieten, leider in 
het Anker cathecheseproject, leider bij 
Rock Solid, lid van de pastoraatsgroep, 
lid van de (zieken-)bezoekgroep, denk 
er over na en zet die stap. We hebben 
het allemaal druk maar we moeten de 
kar met z’n allen blijven trekken. Vanuit 
het team, de werkgroepen en even-
tueel de pastorale school wordt waar 
nodig scholing en/of hulp geboden om 
je toe te rusten voor je taak. 

Ziekenzondag

Gelukkig zijn
 is een grote kunst
Een beetje tevredenheid 
zal je helpen
Je geluk ligt niet 
aan de overkant
Het zit in jezelf.

Phil Bosmans

Dóór alles heen toch het licht blijven 
zien… Dat is de kunst! Voor iedere 
mens zijn er donkere dagen en dagen 
van licht. Dit geldt in het bijzonder 
voor mensen die langdurig ziek zijn of 
beperkingen hebben. Voor ouderen, 
alleenstaanden en voor hen die een 
groot verdriet te verwerken hebben. 
Het valt niet mee om lichtpuntjes te 
blijven zien. Dan is het fijn om familie 
en vrienden te hebben, die van je hou-
den en met je meeleven.

Op zondag 2 september is er ter gele-
genheid van “Nationale Ziekendag” om 
11.15 uur een mooie viering met gebe-
den, liederen en gedichten. We willen 
op zoek gaan naar lichtpuntjes. 

Voorganger is Pastor H. van de Reep, 
muzikale ondersteuning koor Cantabo. 
Er is een extra collecte voor de Zonne-
bloem. 

Na de viering is er koffie of thee met 
iets lekkers, zodat u met elkaar kunt 
napraten. Als u geen vervoer heeft, 
kunt u bellen naar Emmie en Jan Ter-
steeg tel.nr. (0172) 40 93 83. U bent van 
harte welkom.

Werkgroep Diaconie en Ziekenbezoek
Parochiekern Sint Martinus Noorden
De Zonnebloem

Tante Lena 100 jaar
Om 100 jaar te worden is heel bijzon-
der. Zeker wanneer er  zoveel  men-
sen zijn die dit met mij hebben willen 
vieren. Hierbij wil ik iedereen bedan-
ken voor de vele felicitaties, cadeaus, 
bloemen en kaarten die ik heb mogen 
ontvangen.

Lena Tersteeg - v.d. Zwet

Tante Lena 100 jaar
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Vieringen op vrijdagmorgen
14 september Woord en  
Communieviering
28 september Eucharistieviering

Herkent U deze man?

Nee, dit is geen opsporingsbericht maar 
het gezicht van iemand, die u wel hoort 
maar toch maar zelden ziet. Het is ‘onze’ 
Andy Keyzer, de organist die onze sa-
menzang in vieringen begeleidt. Een jaar 
of twintig geleden werd hem de vraag 
gesteld of hij het kerkkoor in Langeraar 
wilde begeleiden. Er moest wat schroom 
overwonnen worden, maar hij deed het. 
Spelen op dat grote orgel in Langeraar, 
dat is best even slikken waarschijnlijk. 
En hoe gaat het: als je als vrijwilliger 
in de kerk je intrede doet, ben je dat 
eigenlijk voor het leven. In Langeraar 
en Zevenhoven bespeelt Andy zeer 
regelmatig het orgel bij samenzang. De 
te zingen liederen worden door hem, in 
samenspraak met de voorganger, be-
paald en doorgegeven aan voorganger 
en koster, zodat op de dag zelf alles al 
bekend is. Een gedegen voorbereiding, 
dat kenmerkt Andy. Voorafgaand aan 
de viering is er altijd even een praatje 
met de voorganger om te zien of er nog 
zaken veranderen en dan kan hij naar 
boven, de koorzolder op. Voor ons als 
kerkgangers is het fijn om verwelkomd 
te worden door rustige orgelmuziek en 
het is ook fijn als het orgel nog bespeeld 
blijft worden. Toen ik hem vroeg of ik 
een stukje over hem mocht plaatsen in 
de Samenstromen, zei hij: “Dat heb je 
toch al eens gedaan?” Dat klopt maar 

toch doe ik het, omdat we als parochie-
kern willen laten weten, blij met hem te 
zijn. 

Gerard zet Zevenhoven 
op de kaart
‘Roderick zoekt licht’,  zo heet het tele-
visieprogramma waarvoor onze koster 
Gerard van den Ham gestrikt is. In dit 
programma gaat Roderick Vonhögen op 
zoek naar ‘hoopvolle verhalen, optimisti-
sche mensen en tradities die verbinden’, 
zo staat te lezen op de website van KRO/
NCRV. Via ons bisdom, waarin Gerard zo 
onderhand een BN’er begint te worden, 
werd Roderick attent gemaakt op zijn 
activiteiten rondom de Lourdesreizen 
en alles wat met andere bedevaarten 
en vooral met Maria te maken heeft. De 
KRO legde het contact met Gerard en 
zo kan het gebeuren dat u in ons dorp 
een cameraploeg hebt bezig gezien. 
Gerard, gefilmd op allerlei verschillende 
momenten. Met één middagje opna-
mes maken was men er nog niet. Er 
zijn meerdere sessies geweest, thuis bij 
Gerard, in en rond de kerk en natuurlijk 
bij de Lourdesgrot.  Gesprekken over 
zijn werk voor onze kerk maar natuur-
lijk vooral over zijn grote verering van 
Maria, die bij hem zo’n bijzondere plaats 
inneemt in zijn hart.  Vol vuur kan hij 
vertellen over de Lourdesreizen, over 

wat daar met mensen gebeurt en wat 
deze plek voor hem zo bijzonder maakt. 
Met Gerard zijn wij heel benieuwd naar 
wat wij te zien zullen krijgen. De pre-
cieze uitzenddatum van het programma 
weten wij nog niet, maar wij houden op 
de hoogte. 

Vanuit de misdienaars hoek                                                                                                                                        
Als kleine parochiekern mogen we ons-
zelf toch gelukkig prijzen met een aan-
tal trouwe misdienaars.  Waar andere 
parochiekernen het al zonder moeten 
stellen, hebben wij nog de beschikking 
over een zestal misdienaars die de 
voorganger helpen tijdens de viering. 
Toch ontkom je er niet aan, dat je soms 
afscheid moet gaan nemen van één van 
de misdienaars. Sven Hogervorst heeft 
het stokje overgedragen aan de jongere 
misdienaars, nu hij zelf naar de middel-
bare school gaat. Na zijn Eerste Heilige 
Communie kwam hij de groep verster-
ken.  Met steeds andere voorgangers is 
het voor misdienaars steeds schakelen 
tussen eucharistieviering en een viering 
van woord en communie. Sven heeft 
dit al die jaren keurig gedaan. We willen 
Sven hartelijk bedanken voor de jaren 
dat hij geholpen heeft in de kerk.

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker

Lief en leed

Overleden
7 juli   Cees Eijs     86 jaar
9 augustus  Cor Hoogeveen     84 jaar



Feest van Onze Lieve Vrouw 
Geboorte
Op vrijdagavond 7 september vieren 
we het patroonsfeest van de kerk in 
Hoogmade. Om 19.00 uur is de eucha-
ristieviering en het koor LEF zorgt voor 
de muzikale ondersteuning. Na het 
feest van Maria ten Hemelopneming op 
15 augustus vieren we nu het feest van 
haar geboorte. Er zijn in de traditie van 
de kerk maar een paar personen bij 
wie we stilstaan om hun geboortedag 
te gedenken. Dat is op de eerste plaats 
onze Heer zelf, wat we vieren in het 
Kerstfeest, het feest van Johannes de 
Doper op 24 juni en op 8 september de 
geboorte van Maria.
Maria-Geboorte of Geboorte van de 
Moeder Gods is een Mariafeest in 
de rooms-katholieke en de ortho-
doxe kerk. Met dit feest vieren we de 
geboorte van Maria, dochter van Anna 
en Joachim. De ontvangenis van Maria 
en haar geboorte worden het eerst 
beschreven in de tweede eeuw, name-
lijk in het apocriefe ‘Evangelie over de 
geboorte van Maria’  De eerste bron-
nen die de viering van Maria’s geboorte 
bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. 
De feestdag werd aanvankelijk vooral 
gevierd in Jeruzalem als kerkwijdings-
feest van de basiliek H. Anna, Maria’s 
moeder. Vervolgens verspreidde de 
devotie zich naar het westen en was in 
de Middeleeuwen al één van de belang-
rijke kerkelijke feestdagen geworden.

200 jaar Protestantse 
Gemeente in Hoogmade
Op zaterdag 8 september staat het 
Dorpskerkje aan de Does in de schijn-
werpers. Op deze dag wil de Protestant-
se Gemeente het dorp laten delen in de 
feestvreugde van hun 200-jarig jubi-
leum. We feliciteren onze protestantse 
broeders en zusters dan ook van harte.
De jubileumfestiviteiten vinden plaats 
van 10.00 tot 14.00 uur rond en in het 
kerkgebouw. Er is een braderie en een 
loterij, een expositie en bezichtiging 
van de kerk. Om 12.00 uur is er een 
optreden van DHH en om 14.00 uur is 

de trekking van de loterij, die ten goede 
komt aan renovatie van de kerk.

Afscheid ds. Mandemaker
De Gereformeerde Gemeente van 
Woubrugge neemt op zondag 2 sep-
tember afscheid van ds. Esmeralda 
Mandemaker. Ze heeft intussen heel 
wat jaren dienstwerk in Woubrugge 
gedaan, daarbij nauw samenwerkend 
met de Hervormde Kerk. Geregeld was 
er ook oecumenisch overleg met onze 
rooms katholieke gemeenschap rond 
de herdenking op 4 mei en de oecu-
menische vespers in de Goede Week. 
Nu gaat zij haar talenten inzetten in 
de gemeente van Noordwijkerhout/De 
Zilk. We zeggen haar dank voor haar in-
zet en wensen haar en haar gezin voor 
de toekomst een vruchtbare tijd toe. 
De afscheidsdienst is om 9.30 uur in de 
Gereformeerde Kerk, A. Kuyperweg 1 in 
Woubrugge.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Je zal er maar zo één 
bij hebben
Het was even schrikken nu al weer 
een klein jaar geleden. Na vele on-
derzoeken deelt men mij mede dat 
ik maagkanker heb. Met die simpele 
mededeling staat ineens je leven op 
zijn kop en nemen de gewoonste zaken 
een andere wending. Zo ook mijn diri-
gentschappen waaronder het Neder-
landstalig koor Hoogmade. Ik kon het 
niet meer opbrengen om te doen of er 
weinig aan de hand was en normaal 
de leiding op me te nemen voor de 
repetities en vieringen. Zeer dankbaar 
waren ik en alle koorleden dat Jeanne 
Borst zich opwierp als (tijdelijk) vervan-
ger. Het koor kon doorgaan en ik rustig 
mijn behandeling(en) ondergaan. Na 
drie maanden chemo volgde er een 
operatie op 12 februari jl. mijn gehele 
maag moest worden verwijderd. Een 
stevige operatie die weer weken van 
herstel vergde. Ik voelde me steeds 
weer wat beter en het vertrouwen naar 
de toekomst nam alleen maar toe. 

Om weer wat te wennen ben ik maar 
eens gaan meezingen en zo maakte ik 
de televisieviering in Roelofarendsveen 
mee. Voor Jeanne was dat een hele 
opgave. Zij dirigeren terwijl de dirigent 
daar staat te zingen. Heel goed deed 
ze het. Inmiddels heb ik al meerdere 
keren mee gerepeteerd en gezongen. 
Met mijn ziek-zijn gaat het gelukkig 
vooruit. Het zal nooit meer worden 
zoals toen, maar vooruit is vooruit. Zo 
goed zelfs dat ik de leiding van het koor 
weer op me wil en kan nemen. Als dit 
blad verschijnt is de vakantie voorbij en 
heb ik op 7 augustus mijn 1e repetitie 
gehad. Ik hoop, en daar heb ik het vol-
ste vertrouwen in, dat ik dat nog lang 
kan blijven doen. Zeer blij en erkentelijk 
ben ik dat Jeanne Borst het tijdens mijn 
ziek-zijn zo goed heeft waargenomen. 
Je moet het maar doen, zonder de er-
varing toch maar een vierstemmig koor 
te gaan leiden. Complimenten en grote 
dank daarvoor. Ze gaat weer meezin-
gen, heeft beloofd dat als ik, ongeacht 
om welke reden, even niet kan, dan 
weer in te springen. Op zo’n zangeres/ 
dirigent ben ik, zijn wij trots. 
Jeanne, nogmaals dankjewel. 

Hans Kortekaas

Hoogmade/Woubrugge 
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O.L.V. Geboortekerk Fransicus parochie  

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker
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Jubilaressen bij Enjoy 

Wat gaat de tijd toch snel! Familiekoor 
Enjoy bestaat alweer 13 jaar. Ik weet 
nog dat Paul Wolvers en Anita Deckers 
mij vroegen of ik weer een kinderkoor 
wilde dirigeren. In 2005 zijn we gestart 
met ondersteuning van het project 
‘Da Capo’. Da Capo (betekent: vanaf 
het begin) was opgezet vanuit een 
stuurgroep Kind-Koor-Kerk van de 
Gregoriusvereniging. Een kinderkoor is 
niet gelukt, maar wel een familiekoor. 
Het was een bijzondere ervaring om 
volwassenen samen met hun kinderen 
in een koor te laten zingen. Voor de 
volwassenen was het een motivatie 
om hun kinderen te laten zingen. De 
kinderen vonden het leuk om samen 
met hun ouders te zingen. Nu 13 jaar 
later zijn er vier jubilaressen, die er in 
het zonnetje worden gezet. Simone, 
Sandra en Daniek zijn 12½ jaar bij 
het koor. Johanneke nog niet zo lang 
maar heeft in onze parochie eerst het 
Ritmisch koor begeleid op de piano 
en daarna het Nederlandstalig koor. 
Na een beetje denkwerk en optellen 
heeft zij dat ook al meer dan 12½ jaar 
gedaan. Nu zingt ze bij Enjoy waar we 
reuze blij mee zijn en mogen wij haar 
het speldje opspelden! Simone, onze 
pianiste, is als puber begonnen maar 
is nu een grote steun. Al geef ik haar 
soms heel moeilijk pianopartijen om 
te spelen, ze redt het iedere keer weer 
ondanks haar drukke baan. Sandra en 

Daniek zijn nog de enige moeder en 
dochter in ons ‘familiekoor’. Sandra die 
niet alleen zingt maar ook nog fantas-
tisch dwarsfluit kan spelen. Daniek een 
heel muzikale vrouw. Kan geen noot 
lezen maar als we het een keer gezon-
gen hebben dan weet ze dat nog de 
volgende keer! Ik ben een super trotse 
dirigent dat ik met deze vrouwen mag 
zingen. De hoogste tijd om ze in het 
zonnetje te zetten.

Jeanne Borst-Oudshoorn

Helaas! 
In de vorige Samenstromen heeft 
informatie gestaan die begon met het 

Hoogmade/Woubrugge 

woord containers.
U heeft zich vast afgevraagd waar gaat 
dit over? Dit was informatie over de 
actie: ‘vraag en aanbod’. Helaas was 
het logo niet geplaatst zodat het een 
beetje vreemd verhaal was. Dat ‘vraag 
en aanbod’ een belangrijke actie is, was 
in de informatie te lezen. Hierbij nog 
onze hartelijk dank voor het inleveren 
van uw oude materialen. Volgend jaar 
maart doen we weer een oproep op u.

Jeanne Borst-Oudshoorn

Lief en leed

Overleden
26 mei Stephanus Christianus Winters   93 jaar
11 juni Theodora van Leijden-Vervoorn   89 jaar
25 juni Maria Helena Hendrika Kraan-van Benten  78 jaar
23 juli Tiny Bax-Bax     84 jaar
8 augustus Maria Cornelia Colijn-van Haastregt  70 jaar

Een brandend kaarsje
Er leefde eens een brandend kaarsje,
het was liefdevol en wijs.
het wilde de wereld graag verlichten,
pakte zijn koffer en ging op reis.
Hij droeg zijn vlammetje met vreugde
en deelde rijkelijk om zich heen.
De warmte die dan voelbaar werd
stroomde vrij voor iedereen.
De mensen werden hierdoor gelukkig
en vrede was werkelijk in de maak.
Het kaarsje had met zijn intentie
de mens diep in het hart geraakt.
Zonder dat hij in kracht verminderde
straalde hij tot in de lucht.
Waar hij ook maar binnenkwam
sloeg het donker op de vlucht.
Hij keek verwonderd en ontdekte
de afnemende duisternis.
Hij juichte blij en opgetogen:
dat dit de kracht van LIEFDE is!
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Opsporing verzocht!
Wegens vertrek van een lid van de pas-
toraatsgroep, wordt een ieder vriende-
lijk doch dringend verzocht uit te zien 
naar een vervangend lid.
Het signalement luidt:

Kerkelijke betrokkenheid en minimaal 
gedoopt lid van de Rooms-katholieke 
Kerk alsmede enige liturgisch kennis.
In staat zijn ook op doordeweekse och-
tenden te vergaderen, en dit ongeveer 
om de drie weken.
Duur van de vergaderingen is normali-
ter 2 à 2,5 uur

Een pré is: collegialiteit. 

Indien u zich in het bovenstaande her-
kent of wanneer u mensen kent die aan 
het bovenstaande beantwoorden en 
bovendien bereid zijn vrijwilligerswerk 
niet te schuwen, zo meldt u dit:
Bij het pastorale team (pastor  
B. Bosma), een lid van de huidige 
pastoraatsgroep of bij een lid van de 
beheercommissie.
Indien een mogelijke kandidaat meer 
inlichtingen zou willen, kunt u zich 
verstaan tot het vertrekkend lid van de 
pastoraatsgroep: Gerard Verbeek.

Beëindiging vermelding Huwe-
lijksjubilea in Samenstromen
De pastoraatsgroep heeft besloten om 
met ingang van de Septembereditie 
van het parochieblad  “Samenstromen” 
het vermelden van huwelijksjubilea te 
beëindigen.
De reden hiervoor is dat er soms jubi-
lerende echtparen niet genoemd zijn 
en dit zorgt voor teleurstelling bij deze 
parochianen.
Het niet noemen van sommige jubilea 
komt doordat niet alle echtparen voor-
komen in onze parochiële administra-
tie. Een huwelijk werd meestal voltrok-
ken in de woonplaats (parochie) van de 
vrouw en dit is lang niet altijd in onze 
parochiekern en dus hierdoor helaas 
dan niet bekend bij onze parochiekern.
Om in de toekomst dit alles te voorko-
men heeft de Pastoraatsgroep besloten 
hiermee te stoppen.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.

De pastoraatsgroep

Uitslag taarten wedstrijd
Zondag 24 juni was het een heel 
geslaagd St. Jansfeest met eerst een 
mooie Eucharistieviering met als 
voorganger pastor Bosma en er werd 
gezongen door Kinder-tienerkoor 
Akkoord samen met het middenkoor 
Resonans. Daarna was er een gezellig 
samenzijn met overheerlijke zelf gebak-
ken taarten. Veel mensen hebben hun 
best gedaan om een lekkere taart/cake 
te bakken waar we met z’n allen van 

hebben genoten. De jury heeft alle 15 
taarten/cakes geproefd, wat volgens 
eigen zeggen niet vervelend was, en de 
drie winnaars zijn:  
De 1e prijs was voor Toine Visser: hij 
heeft erg zijn best gedaan om een 
echte St. Janstaart te maken. 
De 2e prijs was voor Maurijn v.d. Geest: 
zij had een lekkere chocoladetaart 
gemaakt.
De 3e prijs was voor Joke Keijzer: zij 
had cupcakes gemaakt.
Toine mag voor één jaar de St. Jans 
Wisselbeker mee naar huis nemen, 
hopelijk gaat hij de wisselbeker volgend 
jaar verdedigen.

Neva, Yvonne en Sonja

Fransicus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Taartenwedstrijd

Sint Jan de Doperkerk

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker
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Nieuws van Akkoord
Afgelopen dinsdag (21 augustus) zijn de 
repetities van het koor weer begonnen.

Vol enthousiasme bereiden we ons 
voor op onze eerste viering na de 
vakantie. 
Deze zal 30 september plaatsvinden. 
Voor wie kom jij op? Dat is een vraag 
waar je wellicht die avond het ant-
woord op vindt. 
Ongetwijfeld bent u ook nieuwsgierig 
naar de opbrengst van de collecte. 
We gaan het u tijdens deze viering 
meedelen. 

Akkoord is zoals u weet een leuke 
groep meiden en jongens die graag 
zingen en samen met u de viering op 
willen luisteren. Iedereen geniet daar 
op zijn eigen manier van. Een aantal 
leden zijn al 10 jaar bij het koor en daar 
zijn we natuurlijk heel blij mee. Merel, 
Lynn, en Aileen gefeliciteerd met dit 
jubileum! Super tof dat jullie nog steeds 
jullie steentje bijdragen op het koor. 

Op het koor is er natuurlijk ook altijd 
plek voor nieuwe leden. Vind jij het 
leuk om met ons mee te zingen of wil je 
gewoon een keertje komen kijken. 

Je bent van harte welkom!

De repetities voor het kinderkoor 
zijn op dinsdagavond van 18.30 uur 
tot 19.30 uur.
Het tienerkoor repeteert eens per 
veertien dagen op dinsdagavond van 
19.15 uur tot 20.15 uur. 

De warmte slaat toe...
Ik neem aan dat een ieder heeft ge-
merkt dat we een hele lange warme 
zomer achter ons hebben liggen. 
Ook bij in onze kerk heeft de warmte 
toegeslagen afgelopen zomer. 

Peppelhofviering
Vrijdag 14 september om 9.30 uur is 
er een Woord en Communieviering in 
de Peppelhof. De Voorganger is op dit 
moment nog niet bekend.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 

St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: (06) 235 777 58.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

Een kaarsje opgestoken in 
Franeker
In de PKN kerk in het centrum van 
Franeker kon er een kaarsje aangesto-
ken worden. Bij de kaarsjes stond het 
volgende begeleidende gebed.
Ik weet niet wat ik zal bidden,

De juiste woorden ontbreken mij….
Ik heb ook niet veel tijd…
En toch…
Het licht dat ik aansteek,
is een deel van mijn gedachten,
is een deel van mijn tijd,
is een deel van mijzelf.
Ik zet het voor de Heer neer,
Opdat het verder straalt,
als ik dadelijk wegga,
omdat iets van mij hier achterblijft.
Dat mij draagt,
waarop ik vertrouw,
dat mij begeleidt. 

De warmte slaat toe

Leimuden/Rijnsaterwoude



Dinsdagmorgen
11 september 9.30 uur Viering van 
woord en communie in Oud Ade. Voor-
ganger is diaken A. van Aarle. Na de 
viering is er koffie op de pastorie.
25 september 9.30 uur Viering van 
woord en communie in Oud Ade. Voor-
ganger is diaken A. van Aarle.
Er is thuiscommunie op dinsdag 4 en 
18 september.

Viering patroonsfeesten
Het patroonsfeest van Maria Geboorte 
wordt ook dit jaar weer in Hoogmade 
gevierd. Op vrijdag 7 september om 
19.00 uur is er een eucharistieviering in 
de O.L. Vrouw Geboortekerk te Hoog-
made. Voorgangers zijn pastoor J. Glas 
en pastor M. Hoogenbosch. U bent 
daar natuurlijk van harte welkom.
Op zaterdag 29 september om 
19.00 uur vieren we het patroonsfeest 
H. Bavo in Oud Ade. Na de viering is er 
gelegenheid voor koffie en ontmoeting.

Gezinsviering
Zaterdag 15 september is er weer ‘n 
gezinsviering om 19.00 uur in de kerk 
van Oud Ade. 
Wij hopen velen van jullie te zien.

Werkgroep gezinsvieringen

Kinderwoorddienst
In januari 2018 zijn Katrin van Polanen 
en ik enthousiast begonnen met onze 
eerste kinderwoorddienst in Rijpwete-
ring.  Het was een gezamenlijk idee van 
ons beiden en diaken André van Aarle 
om maandelijks een kinderwoorddienst 
aan te bieden voor de gezinnen van 
Rijpwetering en Oud Ade.
We hebben zelf met veel plezier de 
kinderwoorddiensten verzorgd. De op-
komst voor de kinderwoorddienst was 
heel wisselend, maar de kinderen die 
eraan deelnamen waren elke keer heel 
gemotiveerd en vonden het leuk om 
het evangelie in ‘hun taal’ te lezen en 
vervolgens op een creatieve manier de 
boodschap van Jezus samen te bespre-
ken en te verwerken.

Samen met diaken André hebben we 
besloten ons ‘project’ voort te zetten. 
We kijken hierbij niet naar het aantal 
kinderen, maar naar de vruchten die 
de kinderwoorddienst hopelijk mag 
dragen!

Katrin en ik gaan dus na de zomerva-
kantie weer enthousiast verder en ho-
pen te mogen rekenen op de steun van 
ouders en grootouders: aarzel niet en 
laat uw (klein)kind een keer meedoen.

Op de volgende data bieden wij 
een kinderwoorddienst aan:
• Zaterdagavond 1 september om 

19.00 uur in Oud Ade
• Zaterdagavond 6 oktober om 

19.00 uur in Rijpwetering
• Zaterdagavond 8 december om 

19.00 uur in Oud Ade
• Zondag 16 december om 9.15 

uur in Rijpwetering
• Zaterdagavond 22 december om 

19.00 uur in Oud Ade.

Heel graag tot ziens!
Pauline Chauvet

Kliederkerk  Oud Ade,  
Rijpwetering en Hoogmade 
10 juni Rotsvast
Op zondag 10 juni was de tweede Klie-
derkerk in het dorpshuis van Oud Ade, 
met dit keer het thema ‘Rotsvast’. Van 
11.45 tot 14:00 uur hebben we samen 
ontdekt, samen gegeten en samen 
gevierd. 
En kun je bouwen aan vertrouwen? 
Waar bouw jij op? Wat kun je bouwen 
en hoe stevig moet dit voor je zijn? 

Rondom het the-
ma heeft ieder-
een verschillende 
spellen kunnen 
doen, knutsels 
kunnen maken en 
kunnen ervaren. Alle kinderen, jong en 
oud, konden zich uitleven met bouw-
stenen, water en zand, hoe leuk is dat? 
En het weertje daarvoor was ook nog 
eens heerlijk.
Wij lazen daarna het Bijbelverhaal van 
de man die zijn huis op de rots bouw-
de! Het verhaal leerde ons dat het be-
langrijk is waar je op bouwt zodat vloed 
en regen ons huis niet laat instorten. 
Kortom; Heerlijke uurtjes, gezelligheid 
en een hoop om te ontdekken!!
Dank aan allen die deze middag zo 
gezellig hebben gemaakt!

Kernteam de Kliederkerk

Open Monumentendag
In het weekend van 8 en 9 september 
zijn meer dan vierduizend prachtige 
monumenten in heel Nederland gratis 
toegankelijk voor iedereen. Onze paro-
chiekern doet natuurlijk ook weer mee, 
maar we hebben besloten om jaarlijks 
maar één kerk open te stellen. Dat is 
dit jaar de kerk in Rijpwetering. In 2019 
staan de kerkdeuren van de H. Bavo-
kerk in Oud Ade weer voor u open.
 
Er wordt in Rijpwetering enige aan-
dacht gegeven (kleine expositie) aan 
de architect Theodorus Molkenboer 
(1796-1863), een bekende negentien-
de-eeuwse architect van kerken, die 
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Fransicus parochie  

Oud Ade/Rijpwetering
O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker
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actief was in wat nu Kaag en Braassem 
is. Molkenboer, die zijn bureau had 
in Leiden, kan beschouwd worden 
als een Kaag-en-Braassemer, want 
hij werd in Rijnsaterwoude geboren. 
Hij was architect van vele kerken in 
Noord- en Zuid-Holland. Zo ook van 
de O.L.Vrouw Geboortekerk kerk. Hij 
bouwde ook de in 1969 afgebroken 
kerk van Roelofarendsveen, de eerste 
Bavokerk in Oud Ade, de pastorie in 
Rijpwetering en Leimuiden en een 
ook inmiddels afgebroken kerkje in 
Hoogmade. Verder is hij bekend als de 
architect van de Hartebrugkerk in Lei-

den.  Hij bouwde ongeveer 70 kerken!
Voor meer info zie 
www.openmonumentendag.nl   
De opengestelde monumenten in 
Kaag en Braassem kunt u vinden op 
www.rondomkaagenbraassem.nl/
uitagenda

Oud Ade-Rijpwetering

Lief en leed

Overleden
25 juli Maria Selma van Veen- van der Meer    82 jaar
27 juli Johanna Anna van der Hulst- van der Geest 100 jaar

Beeld, geluid en privacy

In de vorige bijdrage over de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) werd verteld over richtlijnen waar-
mee vrijwilligers op een zorgvuldige manier met persoonsge-
gevens kunnen omgaan. In deze bijdrage twee voorbeelden.

Op de eerste plaats informatie over opnames van beeld 
en geluid. Vieringen in onze parochiekerken worden zowel 
via de kerkomroep en via de KRO (Tv-uitzendingen op de 
zondagochtend) uitgezonden. Tijdens deze vieringen kunt 
u in beeld komen of kan uw naam bij misintenties worden 
afgeroepen. 

Om alle kerkgangers hierop attent te maken worden bin-
nenkort in alle kerken bordjes opgehangen waarop staat: In 
deze kerk worden beeld- en geluidsopnames gemaakt. Deze 
opnames kunnen worden uitgezonden.

Bij televisievieringen wordt er tevens op geattendeerd dat er 
een uitzending plaatsvindt. Wilt u niet in beeld komen, dan 
kunt u gaan zitten in het aangegeven gedeelte.

Een tweede onderwerp is het maken en gebruiken van 
afbeeldingen. Daarvoor is altijd toestemming nodig van de 
betrokkenen. In het geval van minderjarigen moeten de 
ouders of wettelijke vertegenwoordigers daarvoor schriftelijk 
toestemming geven. Vrijwilligers die activiteiten begeleiden 

moeten altijd toestemming hebben om de afbeeldingen te 
gebruiken. U kunt hierbij denken aan de voorbereiding en 
de viering van de Eerste Heilige Communie en het sacrament 
van het H. Vormsel. Ook misdienaars kunnen bij televisievie-
ringen in beeld komen. De AVG verlangt dat wij als parochie 
in dergelijke gevallen toestemming hebben van de ouders. 

In de volgende editie van Samenstromen wordt aandacht 
gevraagd voor het gebruik van e-mailadressen en telefoon-
nummers. Voor alle betrokken medewerkers en vrijwilligers 
is weer een nieuwsbrief beschikbaar met richtlijnen en 
informatie. Hiermee groeien we toe naar een professionele 
organisatie waarin medewerkers op een herkenbare manier 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

Hebt u in de tussentijd vragen, aarzel dan niet om die te 
stellen aan het centraal secretariaat van onze federatie, 
e-mail info@rkgroenehart.nl, tel. (0172) 60 95 38.

Namens het federatiebestuur,
Henk Hoek en Tom Zuijdervliet

Foto: www.rkkerk.nl (Ramon Mangold)

Zaterdag 8 september is de O.L. 
Vrouw Geboortekerk in Rijpwetering 
geopend van 10.30 uur tot 15.30 uur. 

Wij nodigen u van harte uit in onze 
kerk. Er staan vrijwilligers klaar om u 
te verwelkomen.
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Van de pastoraatsgroep
Op het moment van dit schrijven, is het 
nog hartje zomer. Vakantietijd….. een 
tijd van ontspanning, andere dingen 
doen dan ‘normaal’, even afstand 
nemen van de dagelijkse beslomme-
ringen en even geen vergaderingen. 
Maar, voor je er erg in hebt, nadert de 
deadline voor het inleveren van kopij 
voor de Samenstromen van september 
alweer!.....

In de zomereditie van de Samenstro-
men heeft u een korte terugblik kun-
nen lezen. Ik nodig u uit om alvast wat 
mee vooruit te kijken, naar wat onze 
kerk ons allen te bieden heeft.

Als eerste is er in september de kermis-
week. Om het gevoel van saamhorig-
heid te vergroten, openen we ook dit 
jaar de feestweek met een ‘Oranjevie-
ring’ op 16 september. God wil altijd 
met ons meegaan op onze levensweg. 
Hoe mooi en passend is het dan om 
Zijn zegen te vragen, alvorens ‘los’ te 
gaan op de kermis?!

Iets verder vooruit, nadert de federa-
tieweek. In de vorige Samenstromen 
stond het programma al vermeld. 
Bladert u gerust nog even terug en pas 
uw agenda op de activiteiten aan!

In november vieren we Allerheiligen en 
Allerzielen. Met elkaar kijken we achter-
om; van wie hebben we afscheid moe-
ten nemen? We herdenken, noemen 
hun namen met eerbied en zoeken 
steun bij elkaar. Samen kijken we ook 
vooruit, gaan wij zelf verder met ons 
aardse leven. We spreken elkaar moed 
in en weten en ervaren ook Gods steun 
en aanwezigheid in ons verdriet.

Zo mogen we, samen met God en met 
elkaar, altijd terugkijken, danken en 
vieren en vooral: samen Gods zegen 
vragen over alles wat de toekomst ons 
brenge moge. Hoe mooi dat we dit al-
lemaal in onze kerk kunnen doen!

Namens de pastoraatsgroep, 
Astrid de Haas

Energie 
Eenieder heeft van God unieke 
talenten gekregen,zet U ze al in tot  
Zijn eer en zegen?
Nog steeds zijn er veel taken in  
onze kerk die vallen onder het  
vrijwilligerswerk.
En waar al veel handen ineen zijn 
geslagen,worden niet al deze taken 
gelijk gedragen.
Regelmatig belandt een idee op een 
grote hoop, want vrijwilligers zijn nu 
eenmaal niet te koop!
Geloven dat een ander iets wel zal 
doen, leidt tot uitstel en soms ook  
‘rantsoen’.
Ik wil u allen met klem nu vragen
om te helpen alle taken te dragen.
Einde vakantie en vol energie en zin??
Zet uw talent dan voor de kerk eens in!!

Zondag 30 september: 
Afscheidsviering Marije 
Ammerlaan 
Na een succesvol 1e deel van het jubile-
umjaar van Faith, beginnen we nu weer 
aan een nieuw jaar. 
Helaas moeten we ook afscheid nemen 
van Marije als dirigent van Faith. Met 
het koor hebben we dit 
al gedaan op een feestelijk eindfeest. 

Fransicus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Uw zoon of dochter 
aanmelden voor de 

Eerste Heilige 
Communie uiterlijk  

vóór 8 september via rkgroenehart.nl/het-anker

Marije Ammerlaan
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Toch is dat nog niet genoeg: Op zondag 
30 september om 9:15 
zal er een speciale afscheidsviering voor 
Marije zijn in de Petruskerk in Roelofa-
rendsveen. Het zou natuurlijk erg leuk 
zijn als jullie met velen komen. 

Gelukkig heeft Faith inmiddels een 
nieuwe dirigent gevonden. Vanaf 27 
augustus zal Usha Berfelo ‘het dirigeer-
stokje’ van Marije overnemen. 

Dennis Swiers, voorzitter

Vrijwilligers gezocht voor  
de begraafplaats van de 
H.Petruskerk te 
Roelofarendsveen
Voor de begraafplaats van de H. Pe-
truskerk te Roelofarendsveen zijn we 
op zoek naar enkele vrijwilligers, zowel 
vrouwen als mannen die de al bestaan-
de groep enthousiastelingen willen ver-
sterken. De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit lichte werkzaamheden 
op en rond de begraafplaats, zoals 
snoeien, schoffelen en het opruimen 
van uitgebloeide bloemen. Deze 
werkzaamheden worden voornamelijk 
gedaan op maandagmorgen tussen ne-
gen en twaalf uur en uiteraard is er ook 
tijd voor koffie in de gemeenschaps-
ruimte waar dan ook de vrijwilligers 
van de binnendienst aanwezig zijn. Als 
de maandagmorgen niet gelegen komt, 
kan natuurlijk ook op een ander, zelf te 
bepalen tijdstip, een actieve bijdrage 
worden geleverd. 

Dus mocht u net verhuist zijn naar 
een appartement zonder tuin en uw 
groene vingers beginnen weer te 
jeuken of u zich om welke reden dan 
ook dienstbaar wilt maken voor onze 
kerkgemeenschap, aarzel niet te lang 
en neem contact op,u bent van harte 
welkom. Tel. (06) 247 478 42. 

Koos Straathof

Little Stars zoekt 
nieuwe sterren!
Kinderkoor Little Stars heeft voor de 
zomer een leuk jaar afgesloten met 
een BBQ en een opname van het Lit-
tle Stars lied: ‘Kom en zing’. Wil je het 

resultaat horen? Zoek ons dan op via 
facebook. Naast de BBQ en de opname 
hebben de kinderen ook lekker gezon-
gen tijdens de karaoke. Het was een 
leuke afsluiting van het seizoen. 

Op dinsdag 28 augustus gaat het 
nieuwe jaar weer van start. Aangezien 
er een aantal kinderen stoppen zijn 
we op zoek naar nieuwe leden. Wil jij 
ook zingen in het leukste kinderkoor? 
Kom dan kijken bij onze repetitie. Wij 
repeteren elke dinsdag van 18:30-19:30 
in de Petruskerk in Roelofarendsveen. 
Ook zal het koor tijdens de tv viering 
van 7 oktober een lied zingen tijdens 
de offerande. 

Dennis Swiers, dirigent

De Gerarduskalender: elke 
dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: ‘elke dag 
een beetje spirit’. Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informa-
tie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag 

goed te kunnen beginnen. De spreuk 
op de voorkant en de moppen, puzzels 
en informatie op de achterkant geven 
u aan het begin van de dag een positief 
gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van  personeel en vrij-
willigers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook op www.kloosterwittem.nl)

U kunt in onze gemeente de kalender 
bestellen bij mevrouw C. van Beek, 
Kerkweg 18, 2371 CG Roelofarends-
veen, telefoon 071-3310315.
Wilt u helpen met de verkoop van de 
kalender, meldt dit dan bij mevrouw 
Van Beek.

Doordeweekse vieringen in 
september
Petruskerk iedere dinsdag en donder-
dag om 09.00 uur en woensdag om 
07.00 uur.
Gogherweide iedere vrijdag om 09.30 
uur m.u.v. 21 september (kermis)
Zorgcentrum Jacobus ieder zaterdag 
m.u.v. 1 september en 22 september 
(kermis).

Secretariaat
Vrijdag 21 september vieren we kermis 
en zijn we niet aanwezig.

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Lief en leed

Overleden
28 juni  Cornelia Frederica Ignatia van der Meer  92 jaar
2 juli  Johannes Adrianus van der Meer  80 jaar
3 juli  Petrus Johannes Hyronimus van der Meer  84 jaar
19 juli  Johannes Jacobus Maria van de Meer  91 jaar
19 juli  Margaretha Jeannette Maria Klein-van Kins  68 jaar
26 juli  Hendricus Leonardus van Ruiten  90 jaar
27 juli  Margaretha Alida van der Poll  84 jaar
31 juli  Johannes Jacobus Maria van Klink  69 jaar 
14 augustus  Johannes Marinus Maria Hogenboom  86 jaar



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
Wat heeft de kerk met de kermis 
te maken?

Het lijken twee hele verschillende 
dingen: de kerk en de kermis. De 
kerk: een plek van rust en stilte, een 
plek om God te vinden. En aan de an-
dere kant de kermis: een plaats waar 
het juist heel druk is en waar mensen 
heen gaan om op een andere manier 
lol te hebben. 

Toch hebben de twee echt met 
elkaar te maken! Als eerste de naam: 
“kermis” komt van het woord “kerke-
mis”. 

In vroeger tijden was het vaak zo dat 
in een dorp of stad de wijdingsdag 
of een andere feestdag van de kerk 
groots gevierd werd. Er kwamen 
dan veel mensen van heinde en ver 
om de patroonheilige van de kerk 
te vereren. Ze kwamen dan echter 
niet alleen voor de “mis”, ze kwamen 
ook voor het feest er omheen. Die 
feesten werden steeds groter en 
zo ontstonden de kermissen ofwel 
jaarmarkten. 

Een van de oudste kermissen was in 
Utrecht. Op 26 juni van het jaar 1023 
werd de Sint Maartenskerk gewijd 
met een plechtige “kerkemisse”. 
Vanaf dat jaar is de kermis daar een 
feit. 

Bij ons in de federatie is vooral de 
kermis van “De Veen” bekend (en be-
rucht). We zijn blij dat we de verbin-
ding tussen kerk en kermis ook dit 
jaar eer aan mogen doen. De festivi-
teiten van de kermisweek beginnen 
zondag 16 september met een echte 
“kerkemis” om 11.15 uur. 

Pastor Bosma
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De vakantie is weer afgelopen. Het was heerlijk en we hebben genoten van het mooie 
weer en van elkaar. Maar nu is het weer tijd voor school en werk. We gaan over in een 
vast ritme. We moeten op tijd uit bed, dus de wekker wordt gezet. Je ziet al je klasge-
nootjes of collega’s weer en gaat nieuwe dingen leren en nieuwe uitdagingen aan. Dat 
is ook heel leuk. Veel plezier en succes daarbij!!

Boekentip

De Samenleesbijbel is een Bijbel speciaal voor jou! Volg de 
drie routes door de Bijbel en leer zo de verhalen uit de Bijbel 
kennen. Behalve de Bijbeltekst staan in de Samenleesbijbel 
allerlei weetjes, vragen om te bespreken, liedjes en dingen 
om te doen. En veel mooie foto’s en tekeningen.Je zult ont-
dekken dat de verhalen in de Bijbel gaan over God, over de 
wereld om je heen en over jou. Je kunt de Samenleesbijbel 
zelf lezen, of  samen met je ouders, broertjes of zusjes, of 
met anderen. De Samenleesbijbel is een mooi en leuk boek 
voor iedereen die nieuwsgierig is naar de Bijbel.

De Samenleesbijbel is voor € 59,95 verkrijgbaar bij samueladvies.nl.

Gezocht

Wij zijn op zoek naar leuke ideeën voor rubrieken in Spraakwater. Heb jij een leuk idee? 
Heb je een mooie tekening of een leuk stukje geschreven? Of heb jij een vraag over het 
geloof of over de kerk? Stuur deze dan naar samenstromenspraakwater@gmail.com.

Nieuwe klas

Slaap je net lekker... gaat daar de wekker.
De fluitketel fluit en je mam zegt: ‘Vooruit!
Snel aankleden, eten en niet van dat slome,
je moet weer gewoon in je ritme komen!’
Je vrienden, je ziet ze, nu fijn samen fietsen,
je lunch in je tas, straks een heel nieuwe klas.
Wie weet nog de weg, langs de dijk en de bomen?
Je moet weer gewoon in je ritme komen.
De juf wil beginnen, is heel de groep binnen?
Ze heeft iets bedacht waardoor iedereen lacht:
klap-klap en gooi óver een zakje met pitten.
Dan moet je wel goed in het ritme zitten.
De juf is vergeten hoe sommigen heten.
‘Dat geeft niet’, roept Bas, ‘u bent nieuw in de klas!
En over een weekje dan kunt u ze dromen. Bron: geloven thuis  
U moet weer gewoon in het ritme komen!’  Marjet de Jong
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Vredesweek 2018: 
Generaties voor vrede! 
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan 
steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen 
veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat 
die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen 
inspiratie uit bijzondere rolmodellen binnen hun familie of in 
de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan jonge-
ren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren 
die een nieuwe wending gaven aan de strijd om kernwapens 
de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al 
hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar.
Impact van oorlog
Oorlogsvluchtelingen vertellen verhalen. Herinneringen 
en trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven. 
Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en 
daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds mid-
den in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het 
geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen 
en opstaan.

De vredesweek is van 15 t/m 23 september. In het eerste of 
tweede weekend is er in alle kerken een 2e of deurcollecte 
voor het internationale vredeswerk van Pax.

Pastor Hoogenbosch

Activiteit in onze federatie:
‘Generaties voor Vrede!’ 
Deel verhalen van vrede tijdens de vredesweek van 2018 

Elke generatie heeft zijn of haar 
eigen verhaal in relatie tot oor-
log, geweld en vrede. Verhalen 
van onmacht, pijn en onmetelijk 
verdriet. Verhalen van hoop, 
moed en nieuwe toekomst. Ie-
dere generatie heeft zijn eigen 
uitdagingen het hoofd te bieden 
en zoekt naar eigen wegen om 
in alle vrijheid vorm te geven 
aan het verlangen naar vrede en 
recht. In deze Vredesweek zoe-
ken we naar verbinding en soli-

dariteit tussen de verschillende generaties. Om van elkaar te 
leren, elkaar te bemoedigen en samen op te trekken op de 
weg van vrede. 

OMZIEN naar de ander   
Clara & Franciscus Omzien naar de ander

Solidariteit en eigenheid tussen 
verschillende generaties 
Wij leven in Nederland in een vreedzame democratie. Een ze-
gen, waar we ons voor moeten blijven inzetten. Het is belangrijk 
om er op te vertrouwen dat, iedere generatie opnieuw, mensen 
opstaan die zich verzetten tegen onrecht en hopen op vrede, 
en bereid zijn deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Jong 
en oud hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Er zijn 
echter grote verschillen tussen de verschillende generaties. 
Gezamenlijke inzet voor vrede vraagt om een gezamenlijke 
visie en focus. Daarnaast staat de solidariteit tussen generaties 
waar het sociaal stelsel in Nederland op gebaseerd is, onder 
steeds grotere druk door toenemende vergrijzing. De komende 
jaren zullen een zoektocht worden naar het behoud van de 
solidariteitsgedachte, een verantwoordelijkheidsgevoel dat zich 
uitstrekt naar het algemeen belang. 

Van oudsher kennen we verhalen van onrecht en strijd, bij-
voorbeeld in de Bijbel. Daarin zien we de mens worstelen met 
zichzelf, met zijn medemens en met God. Steeds waar het ver-
langen naar vrede en harmonie geschonden wordt, komt de 
mens in opstand, gaat op zoek naar zijn of haar eigen rol om te 
komen tot een meer rechtvaardige wereld. Uiteindelijk vertellen 
deze verhalen over de zoektocht naar waarheid en redding en 
de verantwoordelijkheid van de mens om heel te maken wat 
gebroken is. 
De bevrijding is vaak onverwacht en wordt nogal eens gevon-
den in de innerlijke verandering van de strijder zelf. 

De geschiedenis wijst uit, dat jongeren vaak een bepaald elan 
hebben. Zij verlangen naar vernieuwing, zien minder obstakels, 
en gooien er frisse energie tegenaan. Door social media zijn 
jongeren beter dan voorgaande generaties op de hoogte van 
internationale ontwikkelingen. Hun vorm van actievoeren is ook 
veranderd: de jeugd zoekt online naar nieuwe manieren om 
politieke druk uit te voeren. 

Ouderen kennen het klappen van de zweep, zijn eerder voor-
zichtig, maar ook wijzer. Vaak is er mentorschap, waarbij oude-
ren inspiratie geven aan jongeren. Jongere generaties laten zich 
vaak inspireren door bijzondere personen binnen hun familie, 
in de wereldgeschiedenis, of vanuit hun geloof. Oudere gene-
raties delen hun verhalen met jongeren, in de hoop dat deze 
verhalen hen als gids kunnen dienen. Zo steunen jongeren op 
de levenservaring van ouderen.

Hierover willen wij nadenken tijdens de vredesweek die gehou-
den wordt in de Gereformeerde kerk op zondagavond 16 sep-
tember, aanvang 19.00 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door het koor ‘Nooit Al-
leen’ o.l.v. Annie Könst, en leden van de werkgroep oecumene.
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Algemeen
Clara & Franciscus Algemeen

Symposium op 4 oktober 
“Wees Getuige”

In het kader van de federatie-
week zal op donderdag 4 oktober 
het jaarlijks symposium worden 
gehouden. Het thema is ditmaal 
“Wees getuige”.Ook dit jaar heb-
ben wij 2 boeiende sprekers 
uitgenodigd. Op de eerste plaats 

schrijfster Barbara Muller uit Dordrecht. Naast het schrijvers-
vak is zij ook de oprichtster van de “Beschermde Wieg (von-
delingenkamer) en “het Babyhuis”. Om over deze projecten 
te vertellen is zij regelmatig bij talkshows geweest. 

De Beschermde Wieg is een vondelingenkamer. Nog steeds 
worden in Nederland kinderen ter vondeling gelegd. En dat 
is strafbaar. Je brengt immers het leven van een baby in ge-
vaar. Maar deze vrouwen zijn in enorme psychische nood. 
Barbara Muller heeft de vondelingenkamers opgericht om in 
ieder geval er voor te zorgen dat deze baby’s veilig zijn. Het 
project wordt gedoogd. Maar Barbara gelooft in het leven en 
dat ieder mens het recht heeft op een eerlijke kans.
Waarom heeft Barbara het Babyhuis opgericht? 

Zij schrijft daarover:
Er zijn soms momenten in je leven dat er problemen spelen 
die je dagelijks leven zo beheersen dat het moeilijk is om 
goed voor je baby te zorgen. In het Babyhuis gaan we graag 
in gesprek om met elkaar te overleggen hoe we (tijdelijk) 
voor je baby kunnen zorgen terwijl je alle ruimte en mogelijk-
heden krijgt om bij te komen en waar nodig je leven op orde 
te brengen. Je bent zo vaak als mogelijk is, op vaste tijden, 
welkom in het Babyhuis om je kindje te verzorgen en te ge-
nieten van elkaar. In een huiselijke omgeving, een plek waar 
liefde en harmonie zowel je baby als jou rust geven.

Barbara heeft een sterkt besef dat zij geroepen is door God 
om dit te doen. Zij komt over haar leven en roeping vertellen. 
Ook is er gelegenheid om boeken van haar te kopen waar-
van de opbrengst direct naar deze projecten zal gaan. Zij is 
nu bezig om een babyhuis in Leiden op te richten. 

Voorts hebben wij als 2e spreker uitge-
nodigd: Jimena Villanueva uit Ter Aar. 
Jimena is als kind en tiener katholiek 
groot gebracht. Zoals zovelen “Van huis 
uit katholiek”. Dat noemen wij ook wel 
cultuur-katholieken. Een omslag kwam 
in haar jonge leven toen ze als begin 
20er het katholiek festival “Celebrate” 
bezocht in Stadskanaal. Dat was voor 

haar een omkering en zij besefte en ervaarde dat God echt 
waar en werkelijkheid is. Hoe zij haar leven toen ging beleven 
zal zij als getuigenis vertellen. Van cultuur-katholiek naar 
keuze-katholiek. Echt kiezen voor God. Wat doet dat met je. 

Het zangensemble De Horizon zal de avond muzikaal  
opluisteren. Een mooie boeiende avond van 19.30 uur tot 
22.30 uur. (Kerk open om 19.00 uur)
Locatie Petruskerk, Noordeinde 187 in Roelofarendsveen  
op 4 oktober. Kom en neem anderen mee.

Werom nei it heitelân.  
In pylgerij nei Dokkum
Het Christen geloof heeft in Nederland een aantal bronnen. 
Eén van deze bronnen is Bonifatius.
In een tijd dat het land dat wij nu Nederland noemen er heel 
anders uitzag, kwam hij in een bootje van uit zuid Engeland 
over gevaren om hier het christen geloof te verkondigen. 
Uit eindelijk heeft hij dat met de dood moeten bekopen.

Op woensdag 3 oktober willen wij graag met u naar de plek 
waar hij in Nederland speciaal wordt herdacht: Dokkum. 
Een plek met een zeer bijzondere kapel en herdenkingspark. 
Tevens is hier net als in Heiloo een zoete bron ontsprongen. 
We gaan naar een deel van Nederland met ooit een grote 
katholieke traditie. Een streek met ooit veel kloosters, zo ook 
in Dokkum.

We stappen op, om half negen in Nieuwkoop en om 9 uur in 
Leimuiden (bij de Sint Jan de Doperkerk). Vervolgens reizen 
wij naar onze bestemming in Dokkum. Daar wacht ons de 
lunch. Het programma verder brengt ons o.a. bij het heilig-
dom, de bron en een bezoek aan het reliek van Bonifatius 
dat bewaart wordt in de parochiekerk van Dokkum.
Uit eindelijk willen we dan om half zeven ’s-avonds, via  
Leimuiden, weer in Nieuwkoop eindigen.

Gaat u met mij mee? Het ontdekken van één van onze  
katholieke bronnen in de provincie waar ik geboren ben?
U kunt zich opgeven bij Willem Balvert, email  
wbalvert@ziggo.nl of tel. (06)  141 4 82 53.
De kosten bedragen € 35,00

Pastor Bouke Bosma

Groene Hart Matinee

Het Groene Hart Matinee is een jaarlijkse traditie. Alle infor-
matie hierover vindt u op de pagina van Langeraar.
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
1 september

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

zondag 
2 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

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

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Startviering vormelingen (koffie   
  na de viering)
• H. van de Reep  

zaterdag 
8 september

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

zondag 
9 september

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering (crèche, koffie na 
  de viering)
• A. van Aarle 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• F. van der Ven 

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

zaterdag 
15 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Presentatie van de vormelingen
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas
 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Voorstellen vormelingen (kernen   
  Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden)
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
16 september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Together
• Voorstelviering H. Vormsel (kinderkerk)
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Oecumenische viering
• Koor Nooit Alleen
• In de gereformeerde kerk in Ter Aar    
  (Vredesweek)
• A. van Aarle + M. van der Zwaag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma 

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

zaterdag 
22 september

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger

zondag 
23 september 11.15 uur

• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

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

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

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

zaterdag 
29 september 
Federatieweek

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• Themaviering met de vormelingen 
  uit de parochie
• H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag 
30 september 
Federatieweek

10.00 uur
• Peuterviering 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Parochiezondag H. Clara
• B. Bosma + H. van de Reep

geen viering
(i.v.m. de Parochiezondag)

geen viering
(i.v.m. de Parochiezondag)

geen viering
(i.v.m. de Parochiezondag)

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

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
1 september

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

zondag 
2 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

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

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Startviering vormelingen (koffie   
  na de viering)
• H. van de Reep  

zaterdag 
8 september

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

zondag 
9 september

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering (crèche, koffie na 
  de viering)
• A. van Aarle 

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• F. van der Ven 

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

zaterdag 
15 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Presentatie van de vormelingen
• B. Bosma 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas
 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Voorstellen vormelingen (kernen   
  Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden)
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
16 september

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Together
• Voorstelviering H. Vormsel (kinderkerk)
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Oecumenische viering
• Koor Nooit Alleen
• In de gereformeerde kerk in Ter Aar    
  (Vredesweek)
• A. van Aarle + M. van der Zwaag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma 

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

zaterdag 
22 september

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger

zondag 
23 september 11.15 uur

• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

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

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

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

zaterdag 
29 september 
Federatieweek

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord’s Voice
• Themaviering met de vormelingen 
  uit de parochie
• H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag 
30 september 
Federatieweek

10.00 uur
• Peuterviering 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Parochiezondag H. Clara
• B. Bosma + H. van de Reep

geen viering
(i.v.m. de Parochiezondag)

geen viering
(i.v.m. de Parochiezondag)

geen viering
(i.v.m. de Parochiezondag)

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

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

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
1 september

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Kinderwoorddienst
• J. Glas 

zondag 
2 september

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Parochiaanvoorganger 

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

vrijdag 
7 september Vigilie 
Maria Geboorte

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

zaterdag 
8 september

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

zondag 
9 september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

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

zaterdag 
15 september

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
16 september

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith/Cadans/Little Stars
• Kermisviering
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas 

zaterdag 
22 september

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

zondag 
23 september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman 

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

zaterdag 
29 september 
Federatieweek

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Patroonsfeest (koffie na 
  de viering)
• A, van Aarle 

zondag 
30 september 
Federatieweek

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

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

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

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

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

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

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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



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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
1 september

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• Kinderwoorddienst
• J. Glas 

zondag 
2 september

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Parochiaanvoorganger 

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

vrijdag 
7 september Vigilie 
Maria Geboorte

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

zaterdag 
8 september

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

zondag 
9 september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

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

zaterdag 
15 september

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
16 september

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith/Cadans/Little Stars
• Kermisviering
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas 

zaterdag 
22 september

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

zondag 
23 september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• M. Jagerman 

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

zaterdag 
29 september 
Federatieweek

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Patroonsfeest (koffie na 
  de viering)
• A, van Aarle 

zondag 
30 september 
Federatieweek

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

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

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

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

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

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

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE SEPTEMBER 2018

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

9 september 
23e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 35, 4-7a
tussenzang: Ps. 146/145
tweede lezing: Jak. 2, 1-5
evangelie: Mc. 7, 31-37

16 september 
24e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 50,5 – 9a
tussenzang: Ps. 116
tweede lezing: Jak. 2, 14 - 18
evangelie: Mc. 8, 27 - 35

23 september 
25e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh. 2, 
12.17-20
tussenzang: Ps. 54/53
tweede lezing: Jak. 3, 16-4, 3
evangelie: Mc. 9, 30-37

30 september 
26e zondag door het jaar
eerste lezing: Num. 11, 
25-29
tussenzang: Ps. 19/18
tweede lezing: Jak. 5, 1-6
evangelie: Mc. 9, 
38-43.45.47-48

Wat wij lezen op de 
zondagen in september
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Red levens in jouw buurt. 
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

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

Kun jij reanimeren?

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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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. 8 (oktober 2018) kunt u uiterlijk op 
10 september aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 28 september.

De e-mailadressen van de parochiekern- 
redacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL31 RABO 0300 3172 20 
H. Clara Kerkb. BCP A’veen
Secretariaat: tel. (0172) 57 13 23
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Langeraar - H. Adrianuskerk -
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67  
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. (0172) 60 21 30
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl 
Parochiekernredactie: 
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. (0172) 57 11 01 
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@casema.nl

Nieuwveen - H. Nicolaaskerk -
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18 
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. (0172) 53 81 25
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. (0172) 40 81 28
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. (0172) 40 96 37
corinapietersen@casema.nl

Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk -  
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24  
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. (0172) 53 82 91
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl

Hoogmade/Woubrugge 
- O.L.V. Geboortekerk - 
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38 
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. (071) 501 82 37
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk -   
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. (0172) 50 81 18
do. 9.00-12.00 uur, 
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95
abmvdmeer@planet.nl

Rijpwetering/Oud Ade 
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk -
Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk  
Oude Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88  
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oude Ade-
Rijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48

 



JONGEREN
Federatie BBQ Creation of 
the World 
De zomervakantie is alweer 
voorbij en dat betekent dat 
de jaarlijkse tiener BBQ er 
weer aan komt en wel op p 30 
september. We beginnen om 
14.00 uur bij ‘t Achterom naast 
de kerk in Aarlanderveen. Om 
19.00 uur sluiten we het pro-
gramma af. 

We gaan er een hele toffe dag van maken, met allerlei leu-
ke spellen en activiteiten die je zeker niet mag missen en 
natuurlijk de barbecue. We gaan het deze middag over het 
ontstaan van de wereld (het scheppingsverhaal) hebben. 
Wil jij weten hoe de wereld is ontstaan en waarom wij op 
de aarde leven? Kom dan naar de BBQ op 30 september!

De BBQ is voor alle tieners uit de Clara en Franciscus-
federatie. Vind je het leuk om erbij te zijn, meld je aan 
door een mail te sturen naar: rocksolidta@hotmail.com. 
Neem gerust vrienden of vriendinnen mee. Zien we jullie 
de 30ste?

Tieners
Leeftijd:  10-16 jaar
Datum:  30 september
Locatie:  Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen
Tijd:  14.00 tot 19.00 uur
Aanmelden: rocksolidta@hotmail.com

 

RKJ Zaalvoetbaltoernooi  
Zondag 30 september 2018: Deadline inschrijvingen:
Zondag 7 oktober 2018: RKJ Zaalvoetbaltoernooi 2018
Dinsdag 9 oktober 2018: Foto’s en uitslagen online  
(streefdatum)

Locaties
Parochie de vier Evangelisten
Locatie Emmauskerk
Leyweg 930
2545 GV Den Haag

Tijden
10.00 uur:  Eucharistieviering Emmauskerk
12.00 uur: Verzamelen in sporthal de Fluit
12.45 uur:  Opening
13.00 uur: Start toernooi
17.30 uur: Sluiting toernooi/ 
  prijsuitreiking AGENDA   

WJD@home
Is Panama geen optie? 
Beleef de Wereldjonge-
rendagen dan mee van-
af Ameland! Van 25 tot 
en met 27 januari 2019 
wordt er een parallel-
weekend gehouden met 
de titel WJD@home!

Het thema van deze 
WJD is: “Zie de dienst-
maagd des Heren; 
mij geschiede naar 
uw woord” (Lucas 1, 
38). Paus Franciscus 
benadrukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een 
voorbeeld is voor jongeren en de Kerk. Dus aarzel niet en 
meld je aan.

25 januari Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18.00 uur.
27 januari Vertrek boot Ameland naar Holwerd: 17.00 uur.

Aanmelden?
Mail je naam, adres, telefoon nummer en eventuele  
bijzonderheden naar info@jongkatholiek.nl.
Leeftijd: jongeren van 16 tot 30 jaar. Kosten: € 75,-. 

7 september:  Rock Solid in Aarlanderveen

21 september: Rock Solid in Aarlanderveen 

30 september: Tiener federatie BBQ in Aarlanderveen

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

Sporthal de Fluit
Fluitpolderplein 3
2262 ED Leidschendam


