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Oktober. Rozenkransmaand, begin herfst, oogstdankdag, federatieweek. Zomaar wat 
kreten die op deze maand van toepassing zijn.

Het begin van een periode waarin in onze kerken veel staat te gebeuren. We laten de 
rustige zomermaanden achter ons en gaan op weg naar Allerzielen, de advent en het feest 
van de geboorte van Jezus. In de komende nummers hopen wij u mee te nemen op deze 
weg. Dat die weg ons mag sterken in ons geloof en dat we ons nog meer dan anders 
daarin gaan verdiepen en ook dat we ons nog meer bekommeren om onze naasten en 
onze medeparochianen. 

De centrale redactie van deze maand, Anja Niemöller-van Bentum en Bep Verdel-Turk

Van de redactie

Clara & Franciscus federatie  

Sluis 

FEDERATIENIEUWS
Van de redactie 2

 Pastoraal 3

Verdieping 4

Vieren  5

AVG + bestuursnieuws 6

Federatieweek 7

Historisch belicht 8

PAROCHIENIEUWS
 Parochie H. Clara 9
 
Parochie H. Franciscus 20

 VERDER FEDERATIE
 Spraakwater 27

Omzien naar de ander 28

 Algemeen nieuws  29
    
 Kerkrooster 30
  
 Samen onderweg 35
  
 Jongeren 36

Coverfoto: Mariakapel Oude Wetering
Door: Patrick Deters

2            www.rkgroenehart.nl

Misschien heeft u het nog nooit mee-
gemaakt of gezien, maar als je met 
een boot door de sluis gaat moet je die 
even vastleggen als er geschut wordt. 
Je moet er natuurlijk wel op letten dat 
je, zeker als het water zakt, tijdig het 
lijntje laat vieren.

Als je dat niet doet, trekt de lijn zich 
misschien vast en dan hangt je boot zo 
maar een meter of meer boven water. 
Een mes biedt dan uitkomst. Je verliest 
dan wel je kostbare lijn, maar anders 
scheurt de bolder misschien van je 
boot af. Levensgevaarlijk ook nog. Want 
die bolder kan alle kanten opvliegen. 
Als die met een klap tegen je hoofd aan 
komt moet er ook nog een ambulance 
komen, als je het al overleeft. Je kunt 
er wel om lachen als zoiets gebeurt, 
maar leuk is het dus eigenlijk niet. Als 
de lijn is doorgesneden beland je met 
een enorme klap op het water. Nog zo 
gezegd: “geen bommetje”,  maar beter 
dan blijven hangen!!

Sommige mensen leggen de knoop wel 
eens expres vast. Niet in de sluis be-
doel ik, maar in het leven. Zodat ze zich 
hoog boven de anderen verheven voe-
len. Als dan de lijn wordt gekapt omdat 
de mensen om je heen dat terecht niet 

pikken is de val extra zuur. Hoogmoed 
komt vóór de val is hier een toepas-
selijk spreekwoord. Er blijven mensen 
bestaan zich méér voelen dan de an-
der, om allerlei drogredenen: omdat 
ze gestudeerd hebben, omdat ze een 
in hun ogen belangrijke functie heb-
ben, omdat ze denken dat ze de baas 
zijn. Maar ze weten als “baas” niet wat 
dat precies inhoudt. In ieder geval niet 
alleen maar vertellen wat de “onderge-
schikte” moet doen. 

Christus was écht onze meerdere, in 
alles, maar Hij noemde zichzelf de 
dienaar. Waar haalt een méns het dan 
vandaan om zich méér te voelen dan 
een ander?

Rob Aupers

INHOUD

Gebed 

Heer, ik bid u om
tegenwoordigheid van geest
in de duisternis
Amen.

P. Bouchier, dank voor uw inzending.

Heeft u een kort gebedje? Deel het met 
ons via samenstromen@gmail.com

Nog even over de vorige Samenstromen
Op bladzijde 5, het programma van de Federatieweek, stond bij de vrijwilligersavond een onjuiste 
locatie. Dat moet zijn: Parochiehuis, Nieuwkoop. De omslag, de fotograaf van deze foto stond 
vermeld, maar abusievelijk was niet genoemd dat Leo van Klink de maker van dit indrukwekkende 
schilderij is. Onze dank aan Leo voor dit beeld dat raakt! Onder de Geloofsvraag werd de naam van 
Bouke Bosma afgedrukt; daar had moeten staan: Pastoor Jack Glas.
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Christen zijn
Het is helemaal geen eenvoudige vraag. 
Veel van ons geloof zit aan de “bin-
nenkant”. Zo doet me altijd goed als 
ik hoor dat mensen, in vaak moeilijke 
omstandigheden, veel kracht en steun 
vinden in hun geloof. Vaak via Maria. Of 
wanneer er echt iets in het leven van 
mensen veranderd, wanneer ze God 
eenmaal hebben “ontdekt”. Op de een 
of andere manier zit er van binnen iets 
wat vaak moeilijk uit te leggen is. 

Werk van Christus doen
Daarnaast zijn we als katholieken heel 
actief. We gaan naar de kerk, we zitten, 
staan en knielen, we zingen, we luiste-
ren, we bidden, we denken na in stilte… 
Maar ook buiten de kerk: we proberen 
te leven zoals Jezus van ons vraagt. 
Vele parochianen zetten zich in voor 
anderen. Binnen de parochie, maar ook 
daarbuiten zijn velen van u op die ma-
nier actief in de samenleving. 

En dan natuurlijk al het vrijwilligers-
werk. Als parochiefederatie kunnen we 
bestaan door de inzet van zo’n 2000 
vrijwilligers! Mensen die vaak veel tijd 
aan de parochie geven, en er met hart 
en ziel voor gaan. In de vieringen, in 
de besturen, beheercommissies, pas-
toraatgroepen, noem maar op. Velen 
werken “achter de schermen”. Als per-
soon misschien niet zo zichtbaar, maar 
niet minder belangrijk! 

Dus, het “christen zijn” zit enerzijds van 
binnen en anderzijds zijn we er actief 
mee: we zijn christen en we doen goede 
werken vanuit ons geloof. 
Toch is er nog een derde manier: het 
geloof doorgeven. Om te getuigen van 
onze ervaringen, van wat ons geloof in 
God ons brengt. 

Getuigen van Christus
“Getuigen” is het thema van de federa-

tieweek. We gaan naar Dokkum en ho-
ren het getuigenis van Bonifatius. Maar 
ook in onze eigen tijd als we tijdens 
het symposium twee mensen aan het 
woord laten die op hun eigen wijze “ge-
tuige” zijn. En natuurlijk de getuigenis 
van Maria in de Mariapassie. Om een 
paar zaken te noemen. 

Getuigen van ons geloof: we vinden 
het vaak moeilijk. In ons dagelijks leven 
durven we bijna niet over ons geloof 
te spreken, of zelfs in het openbaar te 
bidden. We zijn ons bewust van alle 
kritische blikken en stemmen in onze 
maatschappij. Zeker als de kerk slecht 
in het nieuws komt. Het vergt heel wat 
om dan in gesprek te gaan, zelfs met 
mensen die we goed kennen. 

Toch kan ik uit ervaring zeggen dat die 
gesprekken ook heel verrassend en 

waardevol kunnen zijn. Vaker dan we 
denken is er wel begrip, of oprechte 
interesse. We hebben echt ook veel te 
bieden! En laten we eerlijk zijn: als Jezus 
en later zijn leerlingen en de velen na 
hun niet getuigd hadden, dan had het 
geloof ons nooit bereikt! 

Uitdaging
Het is de uitdaging: om met hart en ziel 
christen te zijn, ons in te zetten voor 
christus, en als derde om van Hem te 
getuigen in ons dagelijks leven, ieder op 
een eigen manier. 
Succes ermee!

Pastoor Jack Glas  

Hoe ziet een gelovige eruit?
Pastoraal

Hoe herken je iemand die gelooft? Het is een vraag uit het vormselproject van afgelopen jaren. De 
kinderen tekenden dan een persoon en na wat overleg samen kwam er vaak een kruisje bij, een bij-
bel, een rozenkrans e.d. Soms ging de persoon ook helemaal op een pastor lijken… 



Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping
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Het Anker, samen leren,
vieren en groeien
De voorbereidingen voor het nieuwe 
Ankerseizoen zijn in volle gang. Ouders 
met communicanten in heel de paro-
chiefederatie hebben zich via de web-
site www.rkgroenehart.nl aangemeld. 

Datzelfde geldt voor de ouders met vormelingen in de H. 
Claraparochie. Zij zijn ook al begonnen, want het H. Vorm-
sel is al op vrijdag 23 november. Ook is er nieuws voor de 
bruidsparen. Dat vertellen we hieronder.

Op de Ankerzondagen verwelkomen we in het bijzonder de 
gezinnen met een communicant. Zij krijgen van 10.00 tot 
11.00 uur hun bijeenkomst. Daarna vieren we om 11.15 uur 
met de parochie(kern) de eucharistie die het karakter heeft 
van een familieviering. De eerste Ankerzondag is op 7 okto-
ber voor de H. Claraparochie in de Adrianuskerk in Langeraar 
en voor de H. Franciscus is dat op 14 oktober in de Petrus-
kerk in Roelofarendsveen. 

De Zeven Sacramenten:  
Momenten om te vieren
HIn de komende nummers van Samenstromen zal iedere 
keer een sacrament besproken worden. Sacramenten zijn 
de heilige handelingen die de kerk kent en waarmee God 
ons omarmt en voedt. In die zin zijn sacramenten onmisbaar 
voor onze band met God. In dit nummer het eerste sacra-
ment: 

Het Heilig Doopsel
Dopen is een oud ritueel. Vanaf de oorsprong van de kerk 
worden gelovigen gedoopt. Ook in het volk van Israël was het 
doopsel van tijd tot tijd in gebruik. In Israël konden mensen 
zich laten dopen rondom de grote Verzoendag. Profeten 
riepen mensen op om naar een rivier te komen en daar in 
gebed kopje onder te gaan. Dat was een teken. Een teken 
van het afwassen van de zonde en een nieuw begin mogen 
maken. Dit feest kon iedereen op deze wijze vaak vieren.
Jezus Christus maakt van deze bekende rite gebruik om het 
leven echt voor altijd met God te verbinden. Hij draagt zijn 
apostelen op om na zijn hemelvaart rond te trekken en het 
geloof te verkondigen en alle volkeren te dopen in Naam van 
de Vader, de Zoon en de H. Geest. 

Hoewel de Romeinen jacht maakten op de eerste christenen 
komen de eerste christelijke gemeenten als paddenstoelen 
uit de grond. In Israël en daar buiten. Overal worden men-

sen gedoopt. Daarmee werd men opgenomen in de kerk en 
werd zichtbaar dat God een verbond met de mens sluit. Een 
verbond voor het leven. Wij lezen in het boek Handelingen 
dat hele gezinnen werden gedoopt, dus ook kinderen. Zoals 
joodse jongetjes werden besneden als teken van het unieke 
verbond dat Israël heeft met God, zo werd iedereen die door 
Jezus in God gingen geloven gedoopt, jong en oud, een ver-
bond voor het leven. 

Daarom vindt de kerk het H. Doopsel belangrijk. Het is in het 
geloof noodzakelijk. Het is de eerste stap in de kerk en het 
zichtbare teken van God-met-ons. 

Persoonlijk zou ik het H. Doopsel niet snel onthouden aan 
een kind. Voorwaarde is wel dat ouders bereid zijn hun kind 
verder op te voeden in het geloof door middel van gebed en 
kerkelijk leven. 

Het H. Doopsel is daarom ook een voorwaarde om de ande-
re sacramenten in de kerk te ontvangen. Stapje voor stapje 
mag een mens zo groeien in de band met God. 

Het Heilig Doopsel is een feest voor iedereen. Dus……wie wil 
er nu niet zo’n feest voor het kind. Niet alleen voor die ene 
dag, maar voor de rest van het leven. Weet u nog uw doop-
datum?

Diaken André van Aarle

Aanmelding bruidsparen  
en Marriage Course
Het nieuwe jaar is nog ver weg, dat geldt 
zeker voor de maanden die populair zijn 
om te trouwen. Toch doen we nu al een 
dringende oproep aan stellen met trouw-
plannen om zich aan te melden. Vanaf februari 2019 start 
namelijk de Marriage Course. 

Dat klinkt serieus, maar het is vooral een avondje uit, waarop 
je samen geniet van een heerlijk tweegangen-diner. Daarna 
ga je in een ontspannen sfeer met zijn tweeën in gesprek 
over wat echt belangrijk is in jullie relatie en de onderlinge 
verwachtingen die je hebt voor de toekomst. In zeven 
avonden komen de belangrijkste onderwerpen aan de orde, 
daarbij krijgt de communicatie binnen je relatie een serieuze 
impuls. Met de Marriage Course kun je bouwen aan een 
sterke en blijvende relatie.  

We zien uit naar jullie aanmelding via de website 
www.rkgroenehart.nl/sacramenten/huwelijk/  



Vieren

5SAMENstromen • oktober 2018

Agrariërs versieren ‘De Spreng’  
in Qude Wetering 
In de H. Franciscusparochie is de Oogstdankviering op 21 
oktober om 10.00 uur in ‘De Spreng’ aan de Kerkstraat 50 
in Oude Wetering. Met hun oogst versieren de plaatselijke 
agrariërs de kerk. In dat feestelijke decor van bloemen, 
planten, groenten, akkerbouwproducten en boerenkazen 
ondersteunt het ‘Emanuelkoor’ van de Petruskerk in Roelo-
farendsveen, de zang. Voorgangers zijn: Ds. Christa Jonkheer 
en diaken André van Aarle. Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken. 
Laat deze kans niet gaan en noteer het in uw agenda: 21 
oktober om 10.00 uur in de Sprengkerk in Oude Wetering.
In de dagen na de dienst gaan de producten van eigen bo-
dem naar mensen die een extra steuntje in de rug goed kun-
nen gebruiken. 

Ellen verhaar LTO afd. Kaag en Braassem

Oogstdankviering H. Clara 
“Oogsten om te delen!”
In het weekend van 20 en 21 oktober wordt in alle kerken 
van de parochie H. Clara de oogstdankviering gehouden, 
in samenwerking met de land- en tuinbouwafdelingen van 
LTO Noord. De dankbaarheid voor het binnen halen van de 
gewassen door boeren en tuinders is belangrijk. Maar we wil-
len oogsten graag breder zien: “Oogsten om te delen!” Door 
je inzet, je oogst iets betekenen voor een ander of je omge-
ving. De versiering in de kerken krijgt vorm door de geoogste 
producten van het land en uit de kas. We delen van de oogst 
door onze gaven in de collecte, deze wordt gehouden voor 
Missio Nederland. Zij ondersteunt een project van de ‘Kleine 
zusters van Jesus’ in Ethiopië. Deze kleine projecten brengen 
verbetering in de situatie van een arme en gediscrimineerde 
bevolkingsgroep. 
U bent van harte welkom bij een van de oogstdankvieringen! 

Namens de werkgroep oogstdankviering 
H. Clara, Marcel van Tol

Kalender oktober 2018
2, 9, 16, 23, 30 oktober                19.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen            Schriftinstuif

2, 9, 16, 23, 30 oktober                19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

29 september t/m 7 oktober  Zie pagina 7 van dit blad Federatieweek 2018 

7 oktober 10.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen TV-viering

Clara & Franciscus Vieren

Oktobermaand, Mariamaand 

We gaan even terug in de tijd: naar het jaar 1570. Opruk-
kende Turken bedreigden het christelijke westen. En het ziet 
ernaar uit dat hun opmars niet zal stoppen… Paus Pius V 
besluit daarom alle christenen op te roepen de rozenkrans 
te bidden om op die manier Maria’s voorspraak te vragen 
om die opmars te stoppen. Als het zou lukken, beloofde 
hij een officieel feest van de rozenkrans in te stellen. En zo 
geschiedde… Sindsdien vieren we het feest “Maria van de 
Rozenkrans” ieder jaar op 7 oktober en is de oktobermaand 
een “Mariamaand”. 

En nu weer terug naar onze tijd: in veel van onze kerken 
bidden we deze maand de Rozenkrans. We vragen Maria om 
haar voorspraak voor 
die zaken die in onze tijd 
en in ons leven spelen. 
Dat zij onze gebeden en 
noden bij de Heer mag 
brengen. 

Dit jaar, in het jaar van 
gebed, doen we dat in 
het bijzonder in verbon-
denheid met vele andere 
plaatsen in ons bisdom 
als een “Rozenkrans-
estafette”. Bid u mee?

Waar en wanneer?
• Langeraar: donderdag om 19.00 uur
• Aarlanderveen: woensdag 8.45 uur (voor de weekviering)
• Noorden: vrijdag 8.45 uur (voor de weekviering)
• Zevenhoven: dinsdag 19.00 uur
• Nieuwveen: woensdag 18.30 uur
• Petruskerk, Roelofarendsveen: dinsdag en donderdag  

9.00 uur (voor de weekviering)
• Leimuiden: donderdag 9.00 uur (voor de weekviering)
• Oud Ade: dinsdag 9.15 uur (voor de weekviering, in de 

weken dat die plaatsvindt)



Clara & Franciscus Algemeen   
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Privacy en e-mailverkeer
 
Op 25 mei van dit jaar werd de  AVG (algemene Verordening 
Gegevensbescherming) van kracht. In een aantal bijdragen 
nemen wij u mee in de ontwikkelingen binnen de parochiefe-
deratie. Deze keer gaat het over e-mailverkeer. 

Er worden veel e-mails verzonden, ook in parochieverband. 
E-mails worden ook vaak aan groepen mensen verstuurd. 
Denk hierbij aan leden van koren, werkgroepen, aan kosters 
en ga zo maar door. De privacywetgeving gaat ervan uit dat 
u uitsluitend degene adresseert aan wie u de e-mail wilt ver-
zenden. In de praktijk echter zien we dat alle leden van een 
groep met hun e-mailadres zichtbaar zijn in de adresbalk, en 
gebruikmaken van hun eigen e-mailadres. De verordening 
is daar helder in: dat mag niet! Alleen één-op-één-mail mag 
herkenbaar en zichtbaar zijn, groepsmail mag dat niet. U dient 
dus de leden van een groep onherkenbaar te maken door BCC 
te gebruiken. Hierdoor is niet zichtbaar voor de ontvanger aan 
wie de mail nog meer is verstuurd, en kan de ontvanger niet 
de e-mailadressen van de andere leden vrijelijk gebruiken. Het 
klinkt wellicht wat overdreven. Toch is het van belang om daar 
rekening mee te houden.

Overigens kunt u aan het begin van de e-mail vermelden aan 
welke groepen de e-mail is verstuurd, zodat men daar wel 
inzicht in heeft.

Diverse werkgroepen en vrijwilligers in onze beide parochies 
hebben een nieuwsbrief ontvangen. Hierin staan regels ver-
meld die de leden afzonderlijk helpen om te voldoen aan dit 
aspect van de privacywet. De werkgroepen krijgen op niet al 
te langere termijn ook allemaal een werkgroep-eigen e-mail-
adres binnen de parochiefederatie, bijvoorbeeld pastoraat-
groep_langeraar@rkgroenehart.nl of vormselwerkgroep_fran-
ciscus@rkgroenehart.nl. 

Daarmee wordt voorkomen dat er persoonlijke e-mailadres-
sen worden gebruikt. Ook wordt ervoor gezorgd dat persoon-
lijke mail niet met werkgroep-mail wordt vermengd. Bij het 
wijzigen van het ledenbestand van een werkgroep is dan het 
e-mailadres van de werkgroep het adres dat gehandhaafd 
blijft. Hiermee wordt voorkomen dat de voormalige leden nog 
steeds mail krijgen, terwijl zij niet meer actief zijn. Dit alles 
bevordert de overzichtelijkheid van het mailverkeer en het 
gebruik ervan. 

Zoals elke keer geldt ook nu weer: heeft u vragen, neem dan 
contact op met het centraal secretariaat. 

Namens de werkgroep AVG: 
Henk Hoek en Tom Zuijdervliet

In het mooie Groene Hart hebben 
we een tweetal parochies, de Hei-
lige Franciscus en de Heilige Clara, 
waarbij de lokale kernen veel werk 
verzetten. Deze kernen hebben een 
beheercommissie die allerlei prakti-
sche zaken oppakken. Van de huidige 
kanjers loopt voor een groot aantal 
de maximale termijn af en dus zijn 
de huidige beheercommissies naar-
stig op zoek naar nieuwe commissie 
leden.

Als bestuur geloven we nog steeds in 
de kracht van de lokale gemeenschap 
en daarbij hoort ook regelmatig het 
stokje doorgeven aan een ander. Dan 
komt er ruimte voor nieuwe ideeën 
en gezichtspunten en blijft de lokale 
kern vitaal. Meebouwen, meedenken 
over, én werken aan een levendige, 
actieve en ondersteunende gemeen-
schap zodat de lokale kerkgemeen-
schap behouden kan blijven. Het is 
dus broodnodig dát er zich nieuwe 

leden aanmelden en mee gaan 
doen!!! Door deel te nemen kun jij 
een verschil maken. 

Als de parochiekern je aan het hart 
gaat en je wilt lokaal bijdragen, praat 
hier eens over met leden van de 
huidige beheercommissie en/of met 
leden van het parochiebestuur.

Bestuur H. Franciscus, Paul Snoek

Bestuursnieuws parochiebestuur H. Franciscus

Foto: www.rkkerk.nl (Ramon Mangold)
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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
‘t Achterom, Aarlanderveen

Jongeren ontvangen een uitnodiging.

Vrijwilligersavond 
Dinsdag 2 oktober
Parochiehuis, Nieuwkoop
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!
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Clara & Franciscus Historisch belicht 

De vorming van de parochies vloeide voort uit het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in ons land, die in 1853 
haar beslag kreeg. Daarbij werd onder meer het bisdom 
Haarlem opgericht en ‘ons gebied’ ging tot dit diocees beho-
ren. Bisschop werd Franciscus Jacobus van Vree, die tot dan 
toe president van het seminarie in Warmond was geweest. 
Na de vorming van de dekenaten in 1854, waarbij Hoog-
made, Oud Ade en Rijpwetering tot het dekenaat Leiden 
gingen behoren en Leimuiden en Roelofarendsveen tot het 
dekenaat Alfen, werd overgegaan tot het instellen van de 
parochies.

Op dat moment waren er in de genoemde plaatsen al 
kerken. In Leimuiden en Roelofarendsveen naderde zelfs 
de voltooiing van de nieuwe kerken van Sint-Jan de Doper 
en Petrus’ Banden. Die werden een jaar later ingewijd. In 
de andere drie plaatsen kwamen de gelovigen nog bijeen in 
oude en vervallen bedehuizen. In Oud Ade was er in 1845 in 
de plaats van een oud zeventiende-eeuws huisje een kleine 
kerk gebouwd en de Rippers kerkten nog in een oud gebouw 
uit het derde kwart van de zeventiende eeuw. Alleen in 
Hoogmade was in 1857 de oude schuurkerk in de Frederik-
spolderpolder grootscheeps opgeknapt en van een torentje 
voorzien. 

Priesters waren er ook. 
Die vervulden de rol van 
pastoor, maar waren 
eigenlijk tot 1853 ‘missi-
onaris’. Want Nederland 
werd na de Reformatie 
sinds 1622 door ‘Rome’ 
als een missiegebied 
beschouwd en daar 
werkten dus missio-
narissen. De in 1858 
dienstdoende priesters 
werden in dat jaar bij 
de stichting van de 
parochies dus officieel 
pastoor. Nu ik nog niet 
zo lang geleden het por-

tret heb gevonden van de 
eerste officiële pastoor van 
Oud Ade, zijn de portretten 
van alle heren geestelijken 
in Hoogmade, Leimuiden, 
Oud Ade, Rijpwetering en 
Roelofarendsveen uit de 
tijd van de oprichting van 
de parochies bekend. 

Wie waren die zeereer-
waarde heren? In Hoog-
made was het de 43-jarige 
Johannes Ægidius Terpoor-
ten. Hij was nog maar een 
paar maanden werkzaam in dit dorp toen Hoogmade een 
parochie werd. In Leimuiden was sinds 1841 de 61-jarige 
Johannes van der Hulst werkzaam, die tevens de katholieken 
van Rijnsaterwoude onder zijn hoede had. In 1846 was in 
Oud Ade Wilhelmus Lambertus Mosmans aangetreden, die 
in 1858 een man van 47 jaar was. Ook sinds 1846 had Rijp-
wetering – na die meer dan anderhalve eeuw gedeeld te heb-
ben met Oud Ade – een eigen zielzorger. Dat was Henricus 
Klauwers, in 1858 46 jaar oud. In Roelofarendsveen tenslotte 
deed sinds 1849 Johannes Mattheus van der Stoot dienst. Hij 
was in 1858 een man van 53 jaar.

Soms was er sprake van een kapelaan of assistent, maar de 
meeste parochies waren te klein om een tweede priester 
nodig te maken. Eigenlijk alleen de parochie van Roelo-
farendsveen had meestal een of twee kapelaans. Sommige 
genoemde heren pastoors hebben nog heel lang in de hun 
toegewezen parochies gewerkt. Terpoorten ging in 1872 met 
emeritaat, Van der Hulst overleed in 1861, Mosmans werd in 
1863 gepromoveerd tot deken van Velsen, Klauwers bleef in 
Rijpwetering tot zijn dood in 1888 en Van der Stoot overleed 
in 1872. 

Ziehier de voorgangers van pastoor Glas bij de start van de 
inmiddels gefuseerde parochies!

Hans van der Wereld

Het pastorale team 

Franciscusparochie in 1858
Het jaar 1858 was een belangrijke voor de katholieken die tegenwoordig de Franciscusparochie vormen. 
De soms al eeuwenlange bestaande geloofsgemeenschappen werden in dat jaar van staties verheven – 
zoals het zo mooi heette – tot parochies. Onder staties verstond men de plek, een standplaats, waar een 
priester woonde. Dat was in genoemd jaar het geval in Hoogmade, Leimuiden, Oud Ade, Rijpwetering en 
Roelofarendsveen. Een parochie is een meer georganiseerd geheel, met een eigen pastoor, een kerkbe-
stuur en vast omschreven grenzen.

J. Mosmans

J. M. van der Stoot
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Allerzielen in het Licht
Op vrijdag 2 november willen wij de 
dierbaren die ons recentelijk, maar 
ook zij die ons door de jaren heen zijn 
ontvallen, gedenken tijdens een Al-
lerzielenviering. Net als vorig jaar willen 
wij dit doen door met elkaar Allerzielen 
in het Licht te zetten.

Pastor Bosma zal vóór aanvang van de 
Allerzielenviering in Aarlanderveen, de 
begraafplaats aan de Westkanaalweg 
in Ter Aar bezoeken, om de graven te 
zegenen en met elkaar te bidden. Om 
18.00 uur zal hier gestart worden met 
een kort samenzijn bij de aula van de 
begraafplaats. De begraafplaats zal 
sfeervol aangekleed worden met vuur 
en fakkels.

Om 19.00 uur begint de viering van 
Allerzielen in onze parochiekerk te Aar-
landerveen. Tijdens deze viering zullen 
alle gestorvenen herdacht worden, met 
speciale aandacht voor diegenen die 
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Hun nabestaanden zullen het kruisje 
van hun overledene krijgen dat achter 
in de kerk hangt.

Na afloop van de viering willen we 
met elkaar naar de pastorietuin en de 
begraafplaats achter de kerk gaan. Ook 
hier zal alles sfeervol worden verlicht 
met vuur en fakkels. We zullen met 
elkaar bidden en pastor Bosma zal 
ook hier de graven en de urnenmuur 
zegenen. De jongeren van Rock Solid 
bieden u de mogelijkheid om een 
brandend lichtje te water te laten gaan, 
ter nagedachtenis van iemand. Zowel 
bij de begraafplaats in Ter Aar als bij de 
kerk in Aarlanderveen kunt u grafkaar-
sen kopen.

Na de viering heeft u de mogelijkheid 
om met elkaar samen te zijn en na te 
praten in en rondom Het Achterom. 
Daar zal, met gepaste muziek op de 
achtergrond, warme drank geschonken 
worden. Wij willen u dan ook van harte 
uitnodigen om na de viering nog naar 
Het Achterom te komen.

Werkgroep Allerzielen

Actie Kerkbalans
 In januari starten we altijd de actie 
Kerkbalans, zo ook dit jaar. Wij vragen 
u met deze actie om onze kerk finan-
cieel te steunen met een bijdrage. 
Inmiddels is er al een behoorlijk bedrag 
binnen gekomen; zo’n € 29.000.  
Ons streefbedrag is voor dit jaar ca.  
€ 35.000. Dus we zijn een heel eind op 
weg. De ervaring leert dat veel parochi-
anen hun bijdrage overmaken op een 
moment dat het hen het beste uitkomt 
en er dus bedragen binnen komen tot 
het eind van het jaar.
Wij sturen geen persoonlijke herin-
neringen maar willen alleen de actie 
nog even onder de aandacht brengen. 
Misschien was u het vergeten.
Wij hebben de bijdragen hard nodig 
om onze geloofsgemeenschap vitaal 
te houden met het realiseren van de 
kerkelijke vieringen en de vele andere 
activiteiten. Daarbij denken we ook aan 
heel simpele zaken zoals het onder-
houd van gebouwen, versieringen en 
verwarming. Wij zijn dankbaar voor het 
resultaat tot nu toe en wat u nog gaat 
overmaken. Voor de zekerheid nog 
even het banknummer: IBAN
NL31 RABO 0300 3172 20  t.n.v.  
H. Clara Kerkb. BCP A’veen.

BCP

Clara parochie  

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

Oogstdankdag-viering in iedere parochiekern op 20/21 oktober, 
zie rooster. 

J. M. van der Stoot

Lief en leed

Overleden
20 augustus   Theodorus van Lammeren     90 jaar

Een glimlach

is soms net een klein cadeautje
en geeft je dan een beetje  
moed en kracht
het kan je last soms net iets 
lichter maken
als iemand zomaar even 
naar je lacht

Een glimlach
of misschien een schouder-
klopje
dat kan voor iemand net 
dat steuntje zijn
al laat het alle zorgen niet 
verdwijnen
’t verzacht misschien een beetje 
van de pijn

 Een glimlach
is soms net een klein cadeautje
je ziet het en je voelt het 
ook meteen
het is alsof zo’n glimlach 
wil vertellen
ik denk aan jou – ik laat 
je niet alleen

Marianne Busser
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Vitaliteit van de kerk-
gemeenschap
Op welke wijze behouden en verster-
ken we de vitaliteit van de kerkgemeen-
schap?
Dit is de kern van een gesprek wat wij 
(Beheer Commissie Parochie en pasto-
raatsgroep Langeraar) heel graag met u 
als parochianen willen aangaan. Vragen 
als: wanneer is de kerkgemeenschap 
vitaal, wie weet nu feitelijk wát we met 
z’n allen doen, gaan we voldoende mee 
met (maatschappelijke) veranderin-
gen, kan alles wat we willen nog wel 
gezien de stijgende kosten en dalende 
inkomsten? En zo wellicht nog meer 
vragen. Wij willen heel graag weten hoe 
ú hier tegen aan kijkt, wat úw blik op de 
kerkgemeenschap is en welke sugges-
ties ú heeft. Op 25 september bespre-
ken alle BCP’s dit onderwerp met het 
parochiebestuur. Ook wij hebben voor 
die bijeenkomst input geleverd. Ergens 
in oktober-november willen wij graag 
met u in gesprek. De datum moet nog 
worden vastgesteld, dat doen we ná 25 
september. Dus: hou de Samenstro-
men in de gaten!

Namens BCP en PG, Peter Otto

Rozenkransgebed
Michel Koeleman is jarenlang voor-
gegaan in het rozenkransgebed maar 
in mei heeft hij laten weten dat hij 
hiermee ging stoppen. Michel heel har-
telijk dank voor je inzet in al die jaren. 
We zijn blij te kunnen zeggen dat het 
rozenkrans bidden wel door kan gaan. 
Saskia Versluis heeft deze mooie taak 
op zich genomen en nodigt iedereen 
uit om mee te komen bidden op de 
donderdagavonden in oktober. Om 
19.00 uur bent u van harte welkom.

Wisseling in de 
pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep van Langeraar is 
het sturende en leidinggevende orgaan 
binnen de parochiekern. Samen met 
het pastoraal team zijn pastoraatsgroe-
pen door de bisschop benoemd en 
werken daardoor goed samen. In onze 
kern heeft Marleen den Haan ruim 8 
jaar in de pastoraatsgroep gezeten. 
Haar termijnen zitten er op. Met veel 
enthousiasme en wijze inzichten heeft 
zij mooie bijdragen gegeven aan de 
sturing van onze geloofsgemeenschap. 
Veel dank zijn wij haar verschuldigd. Wij 
zijn blij dat zij opgevolgd gaat worden 
door Ad van Velzen. 

Ad heeft na een rustperiode besloten 
om JA te zeggen op de vraag of hij in 
de pastoraatsgroep zitting wil nemen. 
Ook Eva Rademaker gaat ons verla-
ten uit de pastoraatsgroep. Eva heeft 
een kortere periode de kerk gediend 
op deze wijze. Maar het eigen bedrijf 
en het drukke gezin was niet echt te 
combineren met deze taak. Dat neemt 
niet weg dat zij ook in de afgelopen 
jaren veel heeft bijgedragen. Ook veel 
dank daar voor. Voor Eva zoeken wij 
nog een vervanger. Eigenlijk zouden 
wij 2 parochianen in deze groep er nog 
bij willen hebben. Iets voor jou? Voor 
u? Let op: De pastoraatsgroep gaat 
dus niet over technische en financiële 
zaken. Het is de groep die voor het 
gehele pastorale veld verantwoordelijk 
is, dus over de terreinen “Vieren, leren, 
dienen en gemeenschapsopbouw”. 
Het is een duidelijke 2e lijnfunctie. Wil 
je ons komen versterken? Mail of bel 
diaken Van Aarle.

De pastoraatsgroep

Federatieweek 
Heeft u zich aangemeld en zingt u ge-
zellig mee met de koren/zangdag? We 
wensen u allemaal een fijne zangdag 
op zaterdag 29 september van 10.00 
uur tot 14.00 uur in de H. Adrianuskerk. 
Op zondag 30 september is om 10.00 
uur  de startviering van de federatie-
week. Na de viering zal er koffie ge-
schonken worden en kunt u onder het 
genot van een kopje koffie nog even 
napraten. Hieronder in het kort verdere 
activiteiten in de Federatieweek.

Voor meer informatie zie de poster-
pagina in deze Samenstromen. 
30 september: Jongeren barbecue in 
Noorden
2 oktober: Vrijwilligersavond voor kos-
ters en collectanten
3 oktober: Bedevaart Dokkum 
4 oktober: Symposium  Petruskerk 
19.30 uur
6 oktober: Dierenzegening H. Adrianus 
15.00 uur
6 oktober: Maria Passie Mariakerk 
Roelofarendsveen 20.30 uur
7 oktober: TV viering Petruskerk 
slotviering federatieweek 10.30 uur

Kermisviering in Langeraar
Op de laatste dag van de kermis 
(zondag 26 augustus) werd de kerkvie-
ring van de parochie gehouden op de 
kermis zelf. De botsautokraam was de 
kerkzaal. Het nieuwe koor zong. Paro-

Langeraar
H. Adrianuskerk

Lief en leed

Overleden
28 augustus   Suzanna Johanna van der Hoorn-Zethof  89 jaar

Oogstdankdag-viering in iedere parochiekern op 20/21 oktober, 
zie rooster. 
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Langeraar

chianen zorgen voor het kosterwerk en 
samen met de eigenaar van de attractie 
werd alles in gereedheid gebracht. Wie 
zouden er komen? Hoeveel mensen 
willen op deze wijze de zondag en 
het geloof vieren? 50? 100? Tot grote 
vreugde moesten wij banken er bij 
zetten. Tegen de 230 mensen kwamen 
naar de “kerk”. Ja, het was echt kerk. 
Waar mensen samenkomen om God te 
prijzen, te bidden, te zingen, de Bijbel 
te horen en de H. Communie te ontvan-
gen, daar is kerk. Na afloop heb ik alle 
attracties gezegend en gebeden dat de 
harde werkers een veilige rit die nacht 
zouden hebben. In alle dankbaarheid 
kijk ik er op terug.

Diaken André van Aarle

Braderie/openmonumenten-
dag
Het was een gezellige drukte op de bra-
derie en ook in onze kerk. Meezingen 
in het koor, naar het orgel luisteren, 
de mooie schilderijen bekijken, je laten 
tekenen het kon allemaal. Maar wat 
vooral trok was gewoon even binnen 
lopen en de mooie kerk bekijken, een 
fijn gesprek en een kaarsje aansteken. 
Het was een geslaagde dag. Dat al die 
vlammetjes van geloof, hoop en liefde 
mogen blijven branden.

Adrianusviering/Startviering 
van school 
Op zondag 9 september vierden wij het 
feest van de H. Adrianus onze patroon 
heilige. We hoorden het verhaal van 
Adrianus (officier in het Romeinse 
leger van de keizer). Hij moest de 
christenen vervolgen, maar werd door 
hun standvastigheid zelf bekeerd. De 

kinderen van de Aeresteijn school en 
hun leerkrachten waren uitgenodigd 
om mee te vieren en een bloem mee 
te nemen. Er werd  gebeden voor een 
mooi en leervol nieuw schooljaar en 
de kinderen werden gezegend. Na de 
viering werden de bloemen buiten bij 
het Adrianus beeld neergelegd en heb-
ben we met elkaar koffie en limonade 
gedronken.

De Gerarduskalender 
De Gerarduskalender, uitgebracht door 
klooster Wittem, is een scheurkalender 
die elk jaar met zorg en plezier wordt 
samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers 
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 van €7,25 
bestellen bij mevrouw C. Hoogeveen-
Zandbergen, Geerweg 79,  2461 TT te 
Ter Aar, tel: (0172) 53 84 50.

Afscheid
Op 29 augustus bereikte ons het 
bericht dat Father Jan van der Hoorn 
in het zorgcentrum Laarhof-Coloriet te 
Lelystad is overleden. Jan werd op 25 
januari 1935 in Langeraar geboren. In 
1949 begon hij aan zijn opleiding tot 
priestermissionaris en op 9 juli 1961 
werd hij tot priester gewijd. Father 
Jan is op 83 jarige leeftijd overleden 
in het Missiehuis Vrijland en is daarna 
begraven op de begraafplaats van de 
Missionarissen van Mill Hill.

Op 3 september bereikte ons het be-
richt dat door een noodlottige val Zus-
ter Coleta (Elisabeth Cornelia Johanna 
Wassenburg) in Kloosterhof Angela 
Merici in Bergen N.H. is overleden. Op 
21-jarige leeftijd trad zij in bij de Ursu-
linen van Bergen. Zuster Coleta die 81 
jaar werd is na haar uitvaart begraven 
op het Kloosterkerkhof in Bergen. Wij 
bidden dat God beiden zal opnemen in 
Zijn Heerlijkheid. Dat zij mogen rusten 
in vrede.    

Vanaf de Adrianustoren
• Zondag 7 oktober is de eerste Ankerviering. We wensen alle kinderen en  

hun ouders een fijne en inspirerende voorbereiding op de Eerste Heilige Com-
munie.

• Zondag 21 oktober om 11.15 uur  is de Oogstdankdagviering.
• Donderdag 1 november om 19.00 uur is het Allerzielen. André van Aarle zal 

voorgaan in deze gebedsviering waarin wij onze dierbare overledenen  
herdenken. 

• Op zondag 30 september, 7 en 21 oktober en donderdag 1 november zal er na 
de viering koffie geschonken worden.

Adrianusviering



Open Monumentendagen
Zaterdag 8 en zondag 9 september 
deed onze kerk weer mee aan de open 
monumentendagen. Er waren naast de 
mooie dingen in de kerk ook de iconen-
tentoonstelling in de biechtstoel en een 
tentoonstelling van stola’s in het mor-
tuarium te zien. Er zijn ruim 80 mensen 
geweest en zowel op zaterdag als op 
zondag was er een organist onder hen 
die in beide gevallen een kwartiertje op 
het orgel heeft gespeeld. Leuke bijkom-
stigheid. Bent u niet geweest? Dan kunt 
u altijd na de vieringen de tentoonstel-
ling van stola’s nog bekijken. Deze blijft 
de maand oktober nog staan.

BCP

Lourdesreis 2018
We zijn weer op bedevaart geweest 
naar Lourdes. Voor de deelnemers een 
mooie, gezegende en indrukwekkende 
gebeurtenis. Zoals gebruikelijk kregen 
de bedevaartgangers een herinnering 
mee, bestaande uit een lichtje en een 
kaart. In de kaart stond een mooie 
tekening van Jaap Zevenhoven die 

we daarvoor mochten gebruiken. 
Ook een gedicht dat we u niet willen 
onthouden:

Geef me je hand en houd me vast
want het is nu zo donker om me heen.
Ik voel me soms zo mateloos alleen
het leven draag ik als een last.

Wees stil, want woorden gaan verloren
in een orkaan die mij nu overspoelt.
Ik weet dat je het goed bedoelt
maar soms kan ik die woorden niet meer 
horen 

Geef me je schouder om op uit te huilen
en luister naar mijn eindeloos verhaal.
Vertaal mijn tranen in onuitgesproken 
taal
geef me je armen om in weg te schuilen.

Wanneer je mij met warmte blijft 
omringen
dan zal de wereld niet zo koud meer zijn
en zal ik  ondanks alle pijn  toch op een 
dag weer
vogels horen zingen.
Mariakapel

Naast een prachtig beeld van Maria 
met Nieuwkoopse achtergrond van 
onze “huisschilder” Leo van Klink, vindt 
u in de Mariakapel ook een icoon van 
Maria van Altijddurende Bijstand. Ei-
genlijk is het de icoon van “De Moeder 
Gods van het lijden”. Kijkt u maar eens 
goed naar de twee engelen die op de 
icoon te zien zijn. Zij dragen de werktui-
gen van het lijden van de Heer. U ziet 
ook dat Christus zijn sandaal verliest. 
Dat verwijst naar het woord van Johan-
nes de Doper die zei dat hij het niet 
waard was de sandaal van Jezus los te 
maken.

Vrijdag 19 oktober weer  
klaverjassen!
Het klaverjasseizoen is weer gestart. 
Op vrijdag 19 oktober organiseren we 
de 2e klaverjasavond van dit seizoen. 
We klaverjassen in het Parochiehuis in 
Nieuwkoop. We 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 19.40 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 

Nieuwkoop
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Clara parochie  O.L.V. Hemelvaartkerk

Oogstdankdag-viering in iedere parochiekern op 20/21 oktober, 
zie rooster. 

Lourdes tekening Jaap Zevenhoven



wordt gebruikt voor het onderhoud van 
de kerk. Hartelijke groet! 

Activiteiten Comité RK-Kerk Nieuwkoop

WATER
Vijf september trokken er zware on-
weersbuien over Zuid-Holland. Nieuw-
koop haalde de krant want daar was 
het meeste water gevallen: 121 mm!! 
Dat hebben we geweten: bijna een me-
ter water in de kelder van de pastorie. 
Gelukkig staan daar geen dingen die 
daar schade van ondervinden, maar de 
brandweer moest er aan te pas komen 
om het overtollige water weg te pom-
pen. Wel meteen een mooie oefening! 
Brandweer: bedankt!

Actie kerkbalans 2018
Binnenkort worden de herinneringen 
voor de actie kerkbalans rondgebracht. 
De actie kerkbalans  is de jaarlijkse ac-
tie om onze parochie financieel gezond 
te houden.

In 2017 heeft de actie voor onze paro-
chiekern bijna € 38.000 opgebracht. De 
stand dit jaar, gemeten op 31 augustus, 
bedroeg bijna € 34.000. De gemiddelde 
bijdrage ligt rond de € 70. Niet iedereen 
zal in staat zijn om voor dit bedrag mee 
te doen. Daarom is ook elk ander be-
drag, hoger of lager, van harte welkom. 
Met de hulp van u allen is het mogelijk 
om het aantal donaties dat vorig jaar is 
binnengekomen te evenaren.
De (vrijwillige) bijdrage van u allen is 

hard nodig. Wij waarderen het als u 
heeft gegeven of alsnog besluit mee te 
doen. Heeft u in voorgaande jaren niet 
bijgedragen, doen wij toch een beroep 
op uw vrijgevigheid.

U kunt uw bijdrage overmaken naar re-
keningnummer NL77 RABO 0101 3950 
00 van de Rabobank ten name van H. 
Clara Kerkbestuur BCP Nieuwkoop.

Charl van Veen, Penningmeester

Vanuit de pastoraatsgroep
Het nieuwe seizoen is begonnen en 
onze eerste vergadering hebben we 
al achter de rug. De vorige keer is een 
oproep gedaan om u als vrijwilliger op 
te geven.  Deze keer de oproep van 
gastvrouw/heer bij het koffiedrinken.

Na iedere viering van 9.15 uur op 
zondag staan de koffie en thee klaar 
achter in de kerk. Een grote groep 
parochianen maakt dankbaar gebruik 
van dit initiatief en deze groep groeit 
nog steeds. Er is een fijne sfeer en veel 
saamhorigheid. Op dit moment verzor-
gen Irma en Wilma dit, maar een paar 
vrijwilligers erbij zou wel fijn zijn. Qua 
tijd kost u dit twee uurtjes per keer, en 
dat slechts 1 keer per 3  weken. 
Dus lijkt u dit wel wat bel dan gerust 
met Wilma de Pater tel. (0172) 574389 
of Irma van Eimeren tel. (0172) 571855.

Jeugdkoor Flos Campi
Na de zomervakantie zijn we 3 septem-
ber, op maandagavond, weer vol goede 
moed van start gegaan. We hebben fijn 
gezongen met ons trouwe clubje. De 
eerste viering waarin we zingen is op 
zondag 23 september om 9.15 uur.
Door naar de maandagavond te ver-

huizen hopen we 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 clubjes. 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!

Kinderen vanaf groep 4 uit Nieuwkoop 
en omstreken zijn van harte welkom 
om met ons mee te komen doen.
En…zingen maakt blij! Dat is toch 
geweldig? De deur in het hoekje bij de 
fietsenstalling is dan open. Kom eens 
binnen stappen.
Gaan jullie ons blij maken?

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi”

KinderWoordDienst 
Via de Rietkraagberichten zullen wij u 
op de hoogte houden. U hoort binnen-
kort van ons!
Werkgroep KinderWoordDienst 

Gezinsvieringen
De eerste gezinsviering van dit seizoen 
was op zondag 23 september. Tijdens 
deze viering hebben de vormelingen 
van onze parochiekern zich aan ons 
voorgesteld. Zondag 4 november is de 
volgende gezinsviering. We hopen veel 
gezinnen te mogen ontmoeten. 

Werkgroep GezinsViering
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Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
17 augustus Petrus Maria Vroonhof    82 jaar
30 augustus Pieter Johannes Akerboom   71 jaar

Getrouwd
14 september   Ramona de Bruin en René Bink



Clara parochie  
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Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

Oktober Mariamaand 
De maand oktober is net als de mei-
maand een Mariamaand, waar Maria 
als moeder van Jezus, naar voren 
gehaald en geëerd wordt met gebed 
en zang. Zij is onze voorspreekster 
bij Jezus en wij leggen onze vragen, 
noden en dankbaarheid bij haar neer 
in vertrouwen dat Zij ons hoort. De 
rozenkrans bidden we met elkaar in de 
kerk om 18.30 uur op de woensdagen 
3, 10, 17, 24 en 31 oktober. Ik hoop u te 
mogen ontmoeten op deze avonden.

Marian Berkhout

Champagneontbijt 
vrijwilligers
Grote waardering heeft de Beheercom-
missie van de Nicolaaskerk voor haar 
vrijwilligers. Daarom kregen zij op 27 
augustus een champagneontbijt aange-
boden. Iedereen werd verwelkomd met 
champagne, waarna geproost werd op 
onze gezondheid. Er stond een ontbijt-
buffet klaar dat zijn weerga niet kende: 
verse broodjes, beleg, eitjes die ter 
plekke gekookt en gebakken werden, 
fruit, zuivel, sap, koffie, thee. Bij heerlijk 
weer werden in de partytenten gezel-
lige vakantieverhalen uitgewisseld. En 
daarna allemaal de kerk in voor een 
viering met Canta Libre. Een mooi be-
gin van het nieuwe seizoen.

Namens de beheercommissie, 
Riet Spekman

Vrijwilliger van het jaar 
Tijdens het champagneontbijt werd 
Miranda Voorend uitgeroepen tot vrij-
williger van het jaar.
Miranda is een stille kracht die achter 
de schermen heel veel werk verricht. 
Zij is lid van de pastoraatsgroep, helpt 

mee bij het Ankerproject, doet al het 
kopieerwerk voor onze parochiekern, 
is lid van de ziekenbezoekgroep en 
lid van de commissie Federatiewerk 
(waarin zij dit jaar meedoet in de com-
missies van twee activiteiten). Als we 
een beroep op haar doen, kunnen we 
altijd op haar rekenen.

Een boeket en de Paaskaars van vorig 
jaar werden haar overhandigd, maar al 
haar werk is natuurlijk onbetaalbaar.
Miranda, deze titel van Vrijwilliger van 
het jaar, is welverdiend!

Interview
Al vele jaren zetten Annie en Piet 
Paardekoper zich in voor vrijwiligersta-
ken in de kerk. Sinds het parochieblad 
Samenstromen bestaat, haalt Piet er 
maandelijks zo’n 725 stuks op uit Lan-
geraar. Hij brengt ze naar de pastorie 
en samen met zijn vrouw Annie en met 
Ellie Egberts voorzien zij elk blad van 
een inlegvel, vastenzakje e.d.
Dit doen zij 10 keer per jaar, de keren 
dat Samenstromen uitkomt en het is 
ongeveer een uurtje werk. 

Op de woensdagavond zit Piet in de 
pastorie en worden de parochiebladen 
opgehaald door de wijkcontactperso-
nen die deze vervolgens bezorgen.
Verder assisteert Piet ook bij de vierin-

gen van rouw en trouw.
Namens de hele gemeenschap mag ik 
jullie hartelijk danken voor jullie trouw 
en inzet.

Marian Berkhout 

Bedankt!
Groot was mijn verbazing dat ik tijdens 
het fantastisch georganiseerde cham-
pagne-ontbijt  door de BCP  voor vrijwil-
ligers, werd verkozen tot vrijwilliger van 
het jaar.
Ik ontving hiervoor de Paaskaars, ik 
kijk hier nog iedere dag met trots naar 
en wil de BCP nogmaals ontzettend  
bedanken hiervoor. Ook bedank ik de 
pastoraatsgroep en diaken Van Aarle 
voor onze fijne samenwerking. Ik voel 
me gezegend dat ik deel mag uitmaken 
van de groep vrijwilligers die zich inzet-
ten voor de St. Nicolaaskerk en de  
H. Clara- en Fransiscus federatie.
 
Vrijwillig iets ondernemen.
Iets voor anderen  betekenen
Nee, je kunt geen salaris claimen.
Maar het is fijn als iemand op je kan 
rekenen.
 
Je krijgt er echter wel iets voor terug.
Het geeft je leven een doel.
Je slaat hiermee naar anderen een 

Oogstdankdag-viering in iedere parochiekern op 20/21 oktober, 
zie rooster. 
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brug. Het geeft voldoening en een 
dankbaar gevoel.
 
Miranda Voorend
 
Vanuit de pastoraatsgroep
De kinderen van de H. Clara Federatie 
die hun H.Vormsel doen hebben al 
een aantal bijeenkomsten gehad. De 
vormselviering is op vrijdag  23 no-
vember in  de O.L.V. Hemelvaartkerk in 
Nieuwkoop.

Het Anker gaat ook weer beginnen 
voor de kinderen die hun Eerste Heilige 
Communie doen. Voor de H. Clara  
Federatie is de eerste bijeenkomst 
op 7 oktober in de H. Adrianuskerk in 
Langeraar.

Op zondag 28 oktober om 11.15 uur 
viert Canta Libre haar 50 jarig bestaan 
met een feestelijke eucharistieviering. 
Canta Libre, van harte gefeliciteerd met 
deze mijlpaal!
In oktober bidden wij ook weer de 
Rozenkrans.

De Federatieweek is begonnen met on-
der andere de Maria Passie, het sympo-
sium ‘wees getuige’ en de dierenzegen. 
Meer informatie over de Federatieweek 
elders in deze Samenstromen.

Pastoraatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven 
en Diaken van Aarle
  
Canta Libre bestaat 50 jaar! 
Op zondag 28 oktober om 11.15 uur 
viert Canta Libre zijn 50-jarig bestaan 
met een feestelijke eucharistieviering. 
Na afloop van deze viering geven zij 
aansluitend een verrassend mini-
concert. Na afloop van het mini-concert 
staat de koffie met iets lekkers voor u 
klaar. Wij nodigen u allen uit om hierbij 
aanwezig te zijn en zien u graag op 
zondag 28 oktober.
 
Gespreksgroepen 
Vanaf begin oktober organiseert de 
Protestantse kerk in Nieuwveen weer 
gespreksgroepen. Daarbij kunnen ook 
leden uit onze parochie aansluiten. Eén 
groep is op dinsdagmiddag om 14.30 

uur. Ook op dinsdagavond is er een 
groep; aanvang 20.00 uur. Bij voldoen-
de deelname start er ook een groep op 
woensdagavond eveneens om 20.00 
uur. De groepen worden bij gemeente-
leden thuis gehouden. 

Vindt u het ook interessant om met  
anderen te praten over geloofsvragen 
of maatschappelijke thema’s? Informeer 
dan bij Baukje Veenstra (0172) 53 70 81 
of Jan Vervark (0172) 53 89 77.

Nieuwveen

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand,
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Marinus van den Berg

Handen
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zorgde weer voor een heerlijke maal-
tijd. Een glaasje wijn of water erbij, een 
kopje koffie met wat lekkers toe….. een 
4 sterren restaurant is er niets bij! In-
middels een mooie koortraditie, die we 
graag in ere houden. Daarna werden 
alle liedjes gezongen en gerepeteerd, 
want op zondag 2 september zongen 
we in de kerk in Zevenhoven. Een 
mooie startviering voor de vormelin-
gen, met heel veel jeugd in de kerk en 
na afloop een fijne blijk van waardering 
voor onze zangbijdrage. Er was een 
kopje koffie in de Orangerie en voor 
wie wilde, een bezoekje aan de prachti-
ge Lourdesgrot en een wandeling door 
de Stiltetuin. Wat een gastvrijheid bij 
onze buren in Zevenhoven! Inmiddels 
hebben we ook al 2 keer in onze Mar-
tinuskerk gezongen en staan de eerste 
noten voor de kerst al in de grondverf. 
Als dat geen mooie start is….? 

Terugblik Ziekenzondag 
Op 2 september was om 11.15 uur de 
Woord en Communie viering ter gele-
genheid van Nationale Ziekenzondag. 
Het was een bemoedigende viering 
met pastor H. van de Reep als voorgan-
ger. Zij hield een overweging die menig 
parochiaan raakte. Cantabo zong 
mooie toepasselijke liederen. Emmie 
las namens de werkgroep Diaconie en 
Ziekenbezoek een zelf gemaakt gedicht 

Martinus deelt mee…
Het nieuwe werkjaar is inmiddels 
begonnen, de koren repeteren weer en 
verzorgen de weekenddiensten. Alle 
andere vrijwilligers zijn ook uitgerust na 
een welverdiende vakantie. Wij wensen 
iedereen veel succes, voldoening, maar 
vooral ook heel veel plezier in hun 
werkzaamheden en contacten! 
Vanwege het rooster vierden we 
ziekenzondag een week eerder dan 
normaal (11.15 uur is nu eenmaal prak-
tischer dan 9.15 uur). De goed bezoch-
te viering werd omlijst door Cantabo. 
Elders in de Samenstromen vindt u een 
verslagje.

Ook het schooljaar is weer begonnen. 
Op 12 september ontvingen we de 
scholieren in de kerk om tijdens een 
schoolviering zegen te vragen over het 
nieuwe leerjaar. Pastor Van de Reep 
ging hierin voor. 

Oktober is traditioneel (samen met 
Mei) de Mariamaand. Ook in de andere 
maanden geven veel parochianen blijk 
van hun verbondenheid met Moeder 
Maria door in de kerk of in de Mariaka-
pel een kaarsje op te steken. Er wordt 
gerekend op de voorspraak van Maria 
als moeder van de Heer en op haar 
steun bij moeilijke dagen. In de vierin-
gen zal vaker een Marialied klinken. 
Op 20 oktober vieren wij Oogstdank-
dag. Hoewel de productie-tuinbouw 
bijna helemaal uit ons dorp verdwenen 
is en het aantal veehouders op één 
hand is te tellen, blijft het een mooie 
traditie om dank te zeggen voor de 
oogst. Ook niet-agrariërs kunnen dank 
zeggen voor hun oogst en overvloed 
aan bijvoorbeeld inkomen, vriend-
schap, gezondheid, liefde, kennis of vul 
zelf maar in.

De viering van Allerheiligen zal al op 
28 oktober plaatsvinden tijdens een 
eucharistieviering met pastoor Glas. 
Allerzielen is op vrijdag 2 november om 
19.00 uur. Na afloop zegent pastor Van 
de Reep de graven van onze dierbare 

overledenen tijdens een rondgang over 
het kerkhof. Waimbaji ondersteunt de 
viering.

Op 11 november vieren wij het pa-
troonsfeest van de Heilige Martinus. 
De viering van 9.15 uur zal door zowel 
Cantabo als Waimbaji worden opgeluis-
terd. Tijdens de viering wordt de Mar-
tinuspenning uitgereikt aan een van 
onze vrijwilligers. Op de avond voor het 
Martinusfeest, dus op 10 november, or-
ganiseren we voor al onze vrijwilligers 
een gezellige avond in de Rietzanger. 
De officiële uitnodigingen volgen nog, 
maar houdt de avond vast vrij!
Na afloop van de Martinusviering is er 
natuurlijk koffie met koek. De pasto-
raatsgroep en de beheercommissie 
doen na de viering verslag van hun 
werkzaamheden tijdens de ‘parochie-
vergadering’ in de Jozefzaal.

De pastoraatsgroep

Martinuspenning
Ook dit jaar wordt de Martinuspen-
ning uitgereikt aan een vrijwilliger, 
die zich belangeloos inzet voor onze 
parochiekern. Dit gebeurt na de viering 
van 11 november, wanneer wij het St. 
Martinusfeest vieren. Kent u iemand 
waarvan u vindt dat hij/zij de Marti-
nuspenning verdient, dan kunt u dit 
melden door een briefje met naam en 
reden van voordracht in de brieven-
bus van de pastorie te doen. U kunt 
ook mailen naar ans.van.capel@ziggo.
nl. Uw aanmelding kunt u doen tot 25 
oktober.

Een mooie start voor  
Waimbaji
Op donderdagavond 30 augustus 
startten we de eerste koorrepetitie 
met vooraf een gezellig etentje in de 
Jozefzaal. Na een lange zomerstop is 
het altijd fijn elkaar weer te zien en 
even bij te praten. De zaal werd in hele 
korte tijd omgebouwd tot restaurant; 
kleedjes op tafel, bloemetjes erop, 
tafels dekken en ons koorlid Marja 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Oogstdankdag-viering in iedere parochiekern op 20/21 oktober, 
zie rooster. 
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Noorden

voor, dat gebaseerd was op haar eigen 
levenservaring:

Bemoediging
Neem de móóie dingen van het leven,
in je hart, liefdevol méé ;
verzamel dànkbare momenten ;
groeiend in verwerking, van lieverlee.
Soms is een ervaring indrukwekkend 
groot,
Soms “gewoon” ontroerend klein;
dat de dierbare herinneringen,
jou tot steun en kràcht mogen zijn.
Dat je ondanks beperkingen, verdriet, 
of pijn,
pósitief in het leven mag staan.

Welkom in de vrijdagmorgen-
viering in Noorden
Elke vrijdagmorgen komen er z’n 10-15 
mensen naar de Martinuskerk. Om 
9.00 uur vieren we met een voorganger 
het begin van het weekend. Met zang, 
lezingen, overweging, eucharistie of 
communieviering zijn we dan een half 
uur bij elkaar. Voor de aanwezigen een 
rustig, spiritueel moment. In de Maria-
maand bidden we ook het rozenhoedje 
met elkaar. En na de viering bent u van 
harte welkom in de pastorie voor een 
praatje met natuurlijk een kopje koffie 
erbij. Als dat geen goed begin is van het 
weekend….. Ook u/ jij bent van harte 
welkom om met ons mee te vieren. 

Lief en leed

Overleden
18 augustus Henricus Joannes (Har) Veenman               85 jaar

en je, gelovend in Gods liefde,
met hóóp en vertrouwen vèrder 
kan gaan!

Na afloop van de viering was er liefde-
volle aandacht en een luisterend oor 
voor de mensen, die een uitnodigings-
brief voor de viering hadden gekregen. 
Er werd gezellig nagepraat onder het 
genot van een kopje koffie of thee met 
een lekker koekje. De kerk was mooi 
versierd met goudgele zonnebloemen 
en kleurrijke herfstasters.

Namens de werkgroep Diaconie en 
Ziekenbezoek, Emmie Tersteeg

Vergeet de mooie dagen niet!

Want als je ze vergeet komen 
ze nooit
Meer terug!
Neem jezelf opnieuw 
helemaal in 
Handen.
Vul je hoofd met blijde 
gedachten,
Je hart met vergevensgezind-
heid,
Tederheid en liefde
En je mond met een lach.

Phil bosman

Terugblik Ziekenzondag 
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Vieringen op vrijdagmorgen
12 oktober Woord en Communieviering                                                                                                                                  
26 oktober Eucharistieviering

Rondje tuin                                                                                                            
Het is bijna herfst. Ik kan het zien in 
mijn tuin. Hij wordt rommelig, wat uit-
gebloeid is, laat een beetje mistroostig 
alles hangen, daarbij geholpen door de 
enorme regenbui die begin september 
onze regio teisterde.  Er staat mij weer 
het nodige werk te wachten om alles 
winterklaar te krijgen. 

 Zo niet in de tuin rond onze Orangerie. 
Daar staat alles er nog piekfijn verzorgd 
bij. Rozen bloeien nog volop, onkruid  
(dat ik in mijn eigen tuin nu een beetje 
zijn gang laat gaan)  krijgt hier geen 
kans. Ik deed een rondje tuin met mijn 
kleinkinderen. We raapten kastanjes 
bij de grot, we staken een kaarsje op 
bij Maria en liepen daarna nog een 
rondje door de tuin. We bekeken pad-
denstoelen, we gooiden zaadjes van 
de esdoorn omhoog om ze daarna als 
een helikoptertje weer naar beneden 
te zien dwarrelen, we vonden mooie 
vogelveren. Ze kwamen ogen tekort. 

Rondje stiltetuin lieten we volgen door 
een rondje door de siertuin. Ze wilden 
wel bloemetjes plukken, want die staan 
er nog in de tuin. (niet gedaan.) De pa-
den zien er tiptop uit, wat opgebonden 
moet worden, is opgebonden, het wa-
terloopje dat het al die jaren maar ma-
tig goed deed, is omgevormd tot een 
minivijvertje met een fonteintje erin. 
De hele tuin ademt liefdevolle zorg uit. 
Bezoekers roemen de tuin, als ze na 
de viering buiten staan te genieten van 
hun kopje koffie. We weten allemaal 
dat Onze Lieve Heer een groot aandeel 
heeft in alles wat groeit en bloeit. Maar 
daarbij heeft hij wel mensenhanden 
nodig. 

Daartoe komt elke maandagochtend 
het groepje tuinmannen van onze 
parochiekern bij elkaar om de tuin te 
verzorgen. Martien van Mastwijk, Ben 
van Mastwijk, Co van Diemen, Wim Bos, 
Gerard Beekman dat zijn de mannen 
die elke week in touw zijn om het aan-
zien van orangerie en de tuin tiptop in 
orde te houden. Ergens halverwege de 
werkzaamheden wordt een bakkie ge-
daan, de schoenen staan op het matje 

bij de deur om vuil buiten te houden, 
het werk wordt even doorgenomen, 
evenals de stand van zaken in dorp 
en wereld. Daarna gaan ze weer stug 
door. Er worden niet zoveel woorden 
aan vuil gemaakt. Ze spreken even 
kort af wat er op de planning staat en 
verder wordt er gewoon gewerkt. Een 
cynicus zou kunnen zeggen: “Ach, het 
is toch goed dat die ‘oudjes’ nog iets 
zinvols te doen hebben.” Wat zij niet 
beseffen, is dat ons kerkje en alles wat 
er omheen ligt, de parochianen aan het 
hart gaat en dat zij zich er met liefde 
voor inzetten. Er wordt ook wel eens 
gezegd: “Zingen is dubbel bidden”, dan 
mag tuinieren wel gerekend worden tot 
een volgende categorie: “ Tuinieren is 
driedubbel bidden.”  De mannen zijn er 
altijd, extreme weersomstandigheden 
daargelaten, ook in zomervakanties, 
als de koren pauzeren. Vandaar dat 
driedubbele bidden. Mannen, driedub-
bel bedankt!           

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk

Oogstdankdag-viering in iedere parochiekern op 20/21 oktober, 
zie rooster. 



19SAMENstromen • oktober 2018

Lief en leed

Overleden
23 augustus   Joop van der Meer      93 jaar

Uit het misdienaarshoekje                                                                                                                                
Een vorige keer meldde ik u al dat 
we afscheid gingen nemen van een 
misdienaar. Ook deze keer nemen we 
afscheid van een misdienaar. Eva van 
Leeuwen geeft het stokje door aan 
haar zusje en broertje. Eva, hartelijk 
bedankt voor je inzet tijdens onze vie-
ringen. We wensen je nog veel plezier 
bij het volgen van het vormselproject 
en natuurlijk hopen we jou, samen met 
de andere vormelingen, nog regelmatig 
terug te zien in onze kerk.

Vormen                                                                                                                                                
Het vormselproject is van start gegaan. 
In onze kern zullen zes kinderen het 
Heilig Vormsel gaan ontvangen. Op 2 
september startte het project met een 
mooie viering in onze kerk, waarbij de 
vormelingen vanuit de hele Claraparo-
chie aanwezig waren, zo’n vijfentwintig. 
Koor Waïmbaji uit Noorden verzorgde 
de zang.  

“Wandelen met God’ zo luidde het the-
ma van deze viering. Als je gaat wan-
delen heb je richtingwijzers nodig. Er 
was een prachtig richtingbord gemaakt, 
waar de kinderen de juiste richtingen 
aanhingen. Wat heb je zoal nodig als 
je wandelt met God?  Er kwamen veel 
zaken voorbij. Liefde, geduld, geloof, 
dit zijn er maar drie van alle onmisbare 
menselijke eigenschappen die nodig 
zijn om een goed leven te leiden, in 
de ogen van God.  Pastor van de Reep 
hield een prachtige overweging naar 
aanleiding van een lezing waarin Jezus 
boos werd om wat door mensen inge-
stelde regeltjes van het geloof gemaakt 
hadden. Daar gaat het helemaal niet 

over in je geloof. Volg de richtingaan-
wijzers en dan kom je er wel, is het niet 
linksom, dan wel rechtsom. Niet dom-
weg naar je TomTom luisteren, maar je 
verstand gebruiken, er is niet één weg 
de juiste, als je maar de weg van God 
volgt en die kiest soms omwegen om 
toch op het juiste punt uit te komen. 
Op 15 september presenteerden de 
Zevenhovense en Nieuwveense vorme-
lingen zich in onze kerk officieel, zodat 
we nu weten wie het zijn. Uit Zeven-
hoven Emilie Fransen, Noortje Janson,  
Lisanne Buskermolen, Jet Lodder, Eva 
van Leeuwen en Tygo Pijper. Uit Nieuw-
veen  Fleur Koot en Jelmer Keijzer. Deze 
keer luidde het thema: “Ben je er klaar 
voor?”  De kinderen vulden rugzakjes 
met alles wat ze op hun reis met God 
nu al met zich meedragen, want als je 
een jaar of 12 bent, heb je al een deel 
van je leven achter de rug, met de bij-
behorende ervaringen. Zo gaat de reis 
richting vormen verder. Als je verder 
gaat op je levensweg, hopen wij dat je 
in je rugzak altijd ruimte zult houden 
voor God. Dan verdwaal je niet. 

Bedevaart naar Zevenho-
ven op Maria Hemelvaart                                                                                                     
Op 15 augustus zijn we weer vierend 
bijeen geweest bij de Lourdesgrot te 
Zevenhoven/Noordeinde. We hielden 
het dit jaar droog en het geeft een bij-
zondere sfeer aan de viering als die in 
de open lucht is. De mensen kwamen 
uit onze regio vanuit de parochies de 
Nes, De Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer 
en Uithoorn. Maar verder zijn er ook 
altijd nog mensen uit omliggende 
parochies. We waren met ongeveer 
130 personen. Samen hadden we een 
mooie viering, waarbij kapelaan Darek 
voorging. Veel gebeden werden aan 
het papier toevertrouwd en voor deze 
intenties werd tijdens het rozenhoedje 
nog eens extra gebeden. Ook hebben 
we bij elk tientje een parochie uit onze 

regio aan Maria toevertrouwd en met 
onze vijf parochies maakten we de 
krans vol. De ontvangst door de dames 
van de koffie en de koster was weer 
zeer gastvrij. Het is een prachtige loca-
tie die uitnodigt tot gebed. Ik denk dat 
veel mensen weer gesterkt naar huis 
gingen. Tot volgend jaar?

Oktobermaand - 
Rozenkransgebed
In oktober bidden wij iedere dinsdag-
avond om 19.00 uur de rozenkrans 
in de Joh. Geboorte kerk. Er worden 2 
Maria liederen gezongen en wij bidden 
ook de Litanie van Maria. Iedereen is 
welkom op deze avond. Zo willen wij 
Maria in ere houden.

Activiteit Orangerie                                                                                                                                        
Dinsdagmiddag 16 oktober gaan 
we een herfstbloemstuk maken. We 
gebruiken hiervoor een tagumkrans 
met siervruchten, hortensia en andere 
herfstmaterialen. De kosten hiervoor 
zijn € 9,-. Neemt u zelf een platte schaal 
en knip/snoeischaar mee? 

Opgeven voor 10 oktober bij Joke 
jokevtol@gmail.com of (0172) 53 97 48. 
Graag tot ziens op de 16e om 
14.00 uur.

Gerda, Joke en Gerda

Zevenhoven
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Lief en leed

Overleden
20 augustus  Theodorus Wilhelmus van der Geest  82 jaar
29 augustus  Pieter Cornelis van den Ing   79 jaar

Allerzielen, de gedachtenis 
van de overledenen
Op donderdag 1 november vieren we 
in onze kerk de gedachtenis van de 
overledenen, ’s avonds om 19.00 uur. 
Het is een rijke traditie om als gemeen-
schap stil te staan bij de vrouwen, man-
nen en kinderen die we in ons leven 
mochten kennen.  

Velen vonden hun laatste rustplaats op 
ons kerkhof, anderen zijn na crematie 
uitgestrooid of bewaard in een urn. We 
denken aan ze met liefde en genegen-
heid, bewaren de herinneringen in ons 
hart en weten: ze blijven deel van ons 
leven. Het is kostbaar om hen jaarlijks 
in de parochiegemeenschap te geden-
ken.

De families die in het voorbije jaar een 
dierbare hebben verloren, ontvangen 
een persoonlijke uitnodiging voor deze 
viering. Zanggroep Inspiratie verzorgt 
de muzikale ondersteuning. 
Na de viering trekken we in een stille 
tocht naar het kerkhof dat voor deze 
gelegenheid mooi verlicht zal zijn.
Als u een gebedsintentie voor deze 
viering wilt opgeven, dan graag via het 
secretariaat, hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl of in de brievenbus bij 
de kerk.

“Het belangrijkste is…”  
Familieviering 4 november
Op zondag 4 november is er eindelijk 
weer een familieviering om 11.15 uur. 
Wat is belangrijk en wat is heel belang-
rijk voor jou? Als het kan mag je het ook 
meebrengen in de viering. Echt of op 
een foto.
We horen in het evangelie wat voor 
Jezus belangrijk is. 

Koor Enjoy zorgt voor de muzikale on-
dersteuning van de eucharistieviering, 
ook dat is belangrijk…

Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker

Welkom seniorenochtend 
24 oktober 
De najaar-seniorenochtend is op 
woensdag 24 oktober. Hiervoor nodi-
gen wij alle senioren van harte uit.
Wij beginnen de ochtend om 10.00 uur 
in de kerk met de Woord- en Com-
munieviering, waarin pastor Marjo 
Hoogenbosch zal voorgaan. Het Neder-
landstalig Koor verzorgt de muzikale 
begeleiding.

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

Wilt u in Woubrugge bellen naar Nico 
Koot 0172-518178; in Hoogmade naar 
Theo Nieuwenhuizen 071-5018821.
Wanneer u niet in de gelegenheid 
bent om naar de kerk te komen,  
kunt u meeluisteren via internet  
(www.kerkomroep.nl) of de kerkradio.
Wij hopen u te ontmoeten op 
24 oktober.

Namens de bezoekgroep,
Theo Nieuwenhuizen

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Fransicus parochie  

Oogstdankdag-viering op 21 oktober, om 10.00 uur, 
in de Spreng in 

Oude Wetering. 

Communicatie

Luister Heer, ontferm 

U over mij.

Wanneer ik tot U bid God,

praat ik met U over

wat mij bezighoudt.

Over mijn zorgen, verdriet en 

onzekerheden

maar ook over datgene

waarvoor ik U dankbaar ben.

Bidden is voor mij,

vertrouwen op U,

weten dat U naar mij luistert

en mijn gebed hoort.

Dat vertrouwen sterkt mij en 

ik voor mij Uw antwoord.
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Hoogmade/Woubrugge 

Van de bestuurstafel
De zomermaanden worden over het algemeen gekenschetst als zogenaamde 
komkommertijd. Welnu tijdens de laatstgehouden BCP-vergadering leek het er 
ook een beetje op. Er waren niet zoveel punten die de aandacht vroegen van de 
beheercommissie. Toch is het zinvol om onze kerkgemeenschap te melden waar 
we het dan wel over hebben gehad.

- In de eerste plaats is het geweldig, dat we onze dirigent Hans Kortekaas, na 
lange tijd van herstel, weer voor het koor hebben zien staan. Gefeliciteerd Hans.

- Een ander belangrijk gegeven is het vernieuwde reglement Parochiële Begraaf-
plaats, dat door het Bisdom formeel is goedgekeurd. Dank aan allen, die er veel 
tijd in hebben gestoken. Een verkorte versie ten behoeve van nabestaanden zal 
t.z.t. beschikbaar komen. Het gehele reglement kan altijd worden geraadpleegd, 
indien zulks gewenst is via het secretariaat.

- Het 200-jarig bestaan van de Hervormde Kerk is gevierd op zaterdag 8 septem-
ber. Een afvaardiging van ons bestuur was tijdens de festiviteiten aanwezig en 
een envelop met inhoud is overhandigd.

- Het bestuur heeft enige tijd geleden het verzoek gekregen bij monde van Sanja 
van Wieringen of zij met haar zanggroepje gebruik mogen maken van onze kerk 
voor repetitiedoeleinden. Het betreft koorleden, die allen een conservatorium-
opleiding hebben genoten. Gezien het repertoire wordt het genieten, wanneer 
zij als tegenprestatie de viering van 23 september zullen opluisteren met hun 
professionele zang (dit stukje is al geschreven voor 23 september. De redactie.).

- Van het financiële front zijn er geen bijzonderheden te melden. Op zich goed 
nieuws.

- Recente klokgeluiproblemen zijn inmiddels opgelost met de vervanging van 
zogenaamde drijfriemen.

- Dit najaar zal de buitenboel een schilderbeurt ondergaan evenals de binnenzijde 
van de technische ruimte.

- Tot slot memoreren we, dat we onlangs afscheid hebben moeten nemen van 4 
parochianen. Dat zij mogen rusten in vrede.

Nico van der Hulst

Zin om met R.K. leeftijdsgenoten 
te gaan wandelen? 25 - 55 jaar
Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het 
R.K. geloof samen te delen. We gaan één keer per maand wandelen, soms 
gecombineerd met het bijwonen van een H. mis en desgewenst gezamen-
lijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop. 

Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

Schuilen bij God

Als er moeilijkheden zijn,
als je verdriet hebt of pijn,
als je bang bent, heel erg, 
of een beetje,
zeg het maar tegen God, 
want, weet je:
als je blij bent of als je moet 
huilen,
bij God kun je schuilen.
Wáár je ook bent, wat er ook 
gebeurt in je leven,
Hij ís er en wil ons hulp 
en bescherming geven.
God is heel lief, heel groot en 
heel machtig.
Als je dat echt gelooft, is het 
leven prachtig.

ALGEMEEN



22            www.rkgroenehart.nl

Kerkopenstelling 2018
Hoewel we nog een week te gaan heb-
ben (op het moment dat ik dit stukje 
schrijf)  kunnen we nu al  wel vaststel-
len, dat het idee om de kerk ter bezich-
tiging open te stellen, een goed idee 
was. Na een voorzichtige start, vorig 
jaar was/is de kerk vier dagen per week 
geopend van 24 juni tot 9 september 
van 12 tot 16 uur.

44 dagen waarvan er maar één keer 
geen bezoekers waren vanwege de 
hitte, (33 graden) op 26 juli.
Uitschieters waren 5 en 12 augustus 
toen er respectievelijk 30 en 22 mensen 
de kerk bezochten.

In totaal bezochten ruim 400 mensen 
de kerk. Naast de toevallig passerende 
fietsers, uit het hele land, van Friesland 
tot Limburg kwamen er mensen die 
kampeerden bij boer Aad (Straathof) of 
van de camping in Roelofarendsveen. 
Lagen met een boot in de Drecht of 
hadden de auto in het dorp staan.  
Tientallen kwamen uit Duitsland of 
waren oud-parochiaan en gingen gelijk 
even het graf van hun ouders of groot-
ouders bezoeken. 

Er kwamen (groot)ouders met (klein)
kinderen, maar ook mensen uit Lei-
muiden/Rijnsaterwoude, parochiaan of 
van protestantse huize, en de reacties 
waren unaniem:
• “verrassend zo’n kerk aan te treffen”
• “erg mooi, prachtige kerk en zo mooi 

onderhouden”
• “echt nog een kerk zoals die hoort te 

zijn, met die banken, bij ons staan er 
stoelen”

• “bedankt voor de gastvrijheid en de 
heldere uitleg”

• “ik ben hier zo vaak langs gereden, en 
nu kan ik hem van binnen zien”.

Andere genoten van de stilte en de rust 
(koelte), maakte gebruik van het toilet, 
of staken een kaarsje aan.
Bijzondere momenten waren, toen een 
bezoeker uit Aalsmeer vroeg of hij even 
wat mocht zingen.
Een prachtige bariton aria, minstens 
twee maal kwam hij langs.
Verschillende organisten uit de omge-
ving bespeelde het orgel soms wel een 
uur lang.

Een man, woonachtig in Spanje, op 
vakantie in Wassenaar had als kind al 
eens op het orgel gespeeld en wilde het 
graag nog eens doen als ode aan zijn 
dementerende vriendin: een kwartier 
lang  prachtige muziek (mooier dan op 
m’n keyboard thuis).

Al met al zeker de moeite waard om dit 
initiatief volgend jaar te herhalen.
Dank aan de organisatoren en een 20 
tal vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Jaap Obdeijn

Allerzielen in het Licht  
(2 november) 
In de donkere herfstmaand november 
– met wind, regen, vallende bladeren – 
vieren wij Allerzielen en hebben wij het 
licht dat in duistere nacht schijnt hard 
nodig. Allerzielen is een eeuwenoude 
en rijke katholieke traditie, waarbij dier-
bare overledenen worden herdacht. 

Het traditionele bezoek aan het kerkhof 
na de viering was in het verleden veelal 
een donkere en gure aangelegenheid. 
In 2010 werd in het Bisdom Rotterdam 
voor het eerst Allerzielen in het Licht 
gevierd, een meer eigentijdse manier 
van gedenken. De parochies Leimui-
den/Rijnsaterwoude en Oudewater 
hadden de primeur. Inmiddels hebben 
verschillende andere parochies dit 
voorbeeld gevolgd. 

Bij Allerzielen in het Licht wordt de 
begraafplaats door heel wat vrijwil-
ligers letterlijk en figuurlijk in het licht 
gezet. Er staan vuurkorven en kraam-
pjes met warme chocolademelk en 
bisschopswijn. Men kan stilstaan bij het 
graf, maar ook rondlopen en even met 
elkaar praten. Samen je verdriet delen. 
Wil je even alleen zijn, kun je binnen-
lopen in de stiltekapel op het kerkhof. 
Uiteraard is er ook volop aandacht 
voor de graven zelf. Het is mogelijk de 
graven te voorzien van een lichtje of 
bloemen. Er liggen bloembollen om 
te planten. Alle graven zullen worden 
gezegend.  

In onze parochiekern worden op 2 
november om 19.00 uur de overlede-
nen herdacht in een mooie viering in 

Fransicus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

Lief en leed

Overleden
31 augustus  Riet Schijff-Opdam    80 jaar
9 september  Ineke van Veen-Lek    66 jaar
11 september   Elise van der Salm-van Doorn      84 jaar

Oogstdankdag-viering op 21 oktober, om 10.00 uur, 
in de Spreng in 

Oude Wetering. 
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de RK kerk Sint Jan de Doper aan de 
Willem van der Veldenweg. In deze 
viering worden de gestorvenen van het 
afgelopen jaar met name genoemd. 
Na afloop van de viering is vanaf  20.00 
uur iedereen  - jong en oud -  welkom 
om deel te nemen aan de activiteiten 
rondom “Allerzielen in het Licht”. Wij 
hopen dat de begraafplaats op Allerzie-
len een ontmoetingsplek voor velen zal 
worden. 

Diavoorstelling foto’s 
dierbaren
Dit jaar willen wij in het St Jozef huisje 
(ingericht als Stiltekapel) tijdens “Aller-
zielen in het Licht” een  diavoorstelling 
van foto’s vertonen van dierbare over-
ledenen. Uw dierbare hoeft niet perse 
begraven te zijn op onze begraafplaats, 
ook wanneer uw dierbare elders begra-
ven ligt mag u een foto inleveren. Wilt u 
graag dat er een foto van uw dierbare 
getoond wordt tijdens deze avond 
dan kan u de foto met naam vóór 28 
oktober inleveren bij Sonja Knelange, 
Tuinderij 16 of via de mail: Leimuiden_
rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Namens de Pastoraatsgroep
Sonja Knelange 

Nieuws van Akkoord
Met een kick off op dinsdag 4 septem-
ber is voor het kinder- en tienerkoor 
het nieuwe seizoen van start gegaan. 
Veel enthousiaste zangers van vorig 
seizoen hebben zich weer gemeld. Het 
koor telt nu 8 kinderen en 7 tieners. Wij 
zijn echter nog op zoek naar verster-
king. 

Dus: ben of ken jij iemand die zingen 
leuk vind en op de basisschool zit? Kom 
eens langs op de dinsdagavond! Het 
koor is niet alleen maar koor, zo vieren 
we Sinterklaas en hebben we jaarlijks 
een daagje uit. Ook kan je meedoen 
met de legendarische playbackshow 
om de wisselbeker te winnen. Het hele 
jaar zit vol verrassingen. Verder heeft 
het tienerkoor wat nieuwe nummers 
op de planning staan die niet mogelijk 
zijn als er geen nieuwe zangers zijn. 
Kinderen en tieners gezocht dus! Mocht 
je niet in de doelgroep vallen of bij het 

koor willen, dan kan je natuurlijk ook 
naar de gezinsviering op zondag 28 
oktober komen om het koor te komen 
beluisteren.

Meg v.d. Hoorn

Afscheid Riet Schijff-Opdam
Vrijdag 31 augustus  hebben wij door 
een noodlottig ongeval plotseling 
afscheid moeten nemen van onze zeer 
gewaardeerde Riet Schijff-Opdam. 
Riet stond nog midden in het leven, zij 
was voor onze parochie een heel ac-
tieve vrijwilligster altijd zeer betrokken 
en behulpzaam. Zij heeft zich vele jaren 
in gezet voor onze parochie als wijkcon-
tactpersoon, kerkwerkster en 
zij was één van de organisators van de 
Seniorenviering rond Pasen en Kerst-
mis. 

Tijdens de uitvaart hebben we gehoord 
hoe geliefd zij was bij iedereen. Onze 
gedachten gaat uit naar haar man Kees 
en haar kinderen en kleinkinderen.
Wij zullen Riet herinneren als een inte-
gere vrouw met een warm hart en een 
luisterend oor. 

Bedankt voor alles Riet, rust zacht 

Namens de pastoraatsgroep, 
Sonja Knelange 

Peppelhofviering
Op vrijdag 5 oktober is er om 9.30 uur 
een Eucharistieviering in de Peppelhof. 
De voorganger is pastor B. Bosma.

“Uit de Vrolijke Kerk”
Vrije opvoeding 
Het echtpaar Van de Berg is voorstan-
der van een vrije opvoeding. Als hun 
eerste kind geboren is, willen ze hun 
ideeën in praktijk brengen. De pastoor 
komt op bezoek en vraagt belangstel-
lend aan de jonge vader: ‘Is het een 
jongen of een meisje?’ 
De vader antwoordt daarop beslist: 
‘Dat zal ons kind later zelf wel uitma-
ken.’ 

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

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!

Leimuden/Rijnsaterwoude

Allerzielen in het Licht  
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Dinsdagmorgen
9 oktober 9.30 uur Viering van woord 
en communie in Oud Ade. Voorganger 
is Pastor Th. Dingjan. Na de viering is er 
koffie op de pastorie.
23 oktober 9.30 uur Eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.

Rozenkransgebed 
Voorafgaand aan de vieringen op 
dinsdagmorgen is er om 9.15 uur 
gelegenheid voor rozenkransgebed. 
Er is thuiscommunie op 2 en 16 
oktober.

Verplaatsing viering in Rijp-
wetering van zondag 7 okto-
ber naar zaterdag 6 oktober
Op zondag 7 oktober is de sluiting van 
de federatieweek en dan is er om 
10.30 uur een eucharistieviering in de 
Petruskerk in Roelofarendsveen. 
Verder zijn op die zondag géén vierin-
gen in de Franciscusparochie.
In Rijpwetering is de weekendviering 
verplaatst van zondag 7 oktober naar 
zaterdag 6 oktober om 19.00 uur. Dat 
is een woord- en communieviering met 
voorganger pastor M. Hoogenbosch 
en koor Joy verzorgt de zang. 
Na de viering is er een deurcollecte 
voor Missiezondag en Wereldmissiedag 
van de kinderen. Dus let op: zaterdag 6 
oktober 19.00 uur viering in Rijpwete-
ring. U bent van harte welkom.

Kinderwoorddienst
Op zaterdag 1 september hebben wij 
de draad weer opgepikt van de kinder-

woorddienst. Dit keer organiseerden 
wij het voor het eerst in Oud Ade. 
Tijdens de viering hebben we samen 
met de aanwezige kinderen het evan-
gelie gelezen. We hebben nagedacht 
over wat Jezus in het evangelie zegt 
over regels en wetten en over het ver-
schil tussen schoon en zuiver zijn. 

De kinderen hebben daarna een eigen 
gebedje geschreven om de dag goed 
te beginnen “met een zuiver hart”. Het 
was weer een mooie bijeenkomst.
Onze volgende kinderwoorddienst zal 
op zaterdag 6 oktober zijn in Rijpwete-
ring. Graag tot dan!!

Katrin van Polanen en Pauline Chauvet

Allerzielenviering
De Allerzielenviering voor Rijpwetering 
én Oud Ade is op vrijdag 2 november 
om 19.00 uur in Rijpwetering  met me-
dewerking van dameskoor. Voorganger 
is pastor A. Vijftigschild. We herdenken 
dan alle overledenen, en in het bijzon-
der degenen die in het afgelopen jaar 
uit onze gemeenschappen zijn wegge-
vallen. Parochianen waarvan het afge-
lopen jaar een familielid is overleden, 
ontvangen voor deze viering een per-
soonlijke uitnodiging. Maar natuurlijk 
is iedereen van harte welkom. Op deze 
avond zijn beide kerkhoven verlicht en 
worden de graven gezegend. 

Het programma is als volgt: 
18.15 uur - Voorafgaand aan de viering 
in Rijpwetering worden de graven op 
het kerkhof in Oud Ade  gezegend 
door pastor Vijftigschild. U kunt direct 
naar het kerkhof gaan.

19.00 uur - Allerzielenviering in Rijpwe-
tering. Aansluitend worden de graven 
op het kerkhof van Rijpwetering geze-
gend. Daarna bent u van harte uitge-
nodigd voor koffie en ontmoeting in de 
kerk van Rijpwetering. Voor parochia-
nen uit Oud Ade die niet meegaan naar 
het kerkhof staat direct na de viering 
de koffie al klaar.

DOE MEE!
Net als voorgaande jaren willen wij ook 
dit jaar weer meedoen aan de actie 
Schoenendoos.  Tijdens deze actie 
worden versierde en gevulde schoe-
nendozen verzameld en verzonden 
naar kinderen, overal in de wereld, die 
leven in oorlogsgebieden, armoede en 
hongersnood. 

Veel kinderen die op de ‘Kinderbrug’ 
naar school gaan doen al jaren mee 
met de actie, maar volwassenen mo-
gen uiteraard ook een schoenendoos 
vullen. De inhoud van de schoenen-
doos mag bestaan uit zowel (goede) ge-
bruikte als nieuwe spulletjes. Denkt u 
hierbij aan nuttige zaken zoals school-
spullen en hygiëne producten, maar 
ook klein speelgoed of een knuffel. Als 
u het leuk vindt om aan deze actie mee 
te doen dan kunt u een deelname fol-
der meenemen  duidelijk aanwijzingen 
en tips. De folders liggen achter in onze 
kerken. Voor elke gevulde schoenen-
doos wordt een bijdrage gevraagd van 
5 euro. Dit bedrag is bestemd voor de 
organisatie- en transport kosten.

Op zondag 4 november  is er om 
9.15 uur in de kerk van Rijpwetering 
een gezinsviering. U kunt de schoe-
nendoos dan inleveren, maar u kunt 
dit ook al eerder doen bij een van de 
kerken of op de pastorie.

Met vriendelijke groet, namens de werk-
groep Gezinsvieringen, Toos van der Poel 
en Monique van der Geest

Fransicus parochie  

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

Oogstdankdag-viering op 21 oktober, om 10.00 uur, 
in de Spreng in 

Oude Wetering. 
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Van de pastoraatsgroep
De eerste vergadering na de vakantie 
hielden wij op 10 september met een 
zeer volle agenda. Er staan weer heel 
veel activiteiten op de planning en 
gelukkig hebben wij enthousiaste werk-
groepen die zorgen voor een goede 
voorbereiding en uitvoering daarvan.

Op zaterdag 29 september zal de fede-
ratieweek beginnen met  tal van mooie 
activiteiten. Het programma heeft u 
kunnen lezen in de Samenstromen van 
september. Op 3 oktober kunt u een 
dag mee naar Dokkum, op 4 oktober 
naar het symposium “Wees getuige” en 
op zaterdag 6 oktober kunt u ’s mid-
dags naar de dierenzegening in Lan-
geraar met uw dier. Diezelfde avond 
wordt in de Mariakerk de Maria Passie 
gehouden, zeker de moeite waard!
Op zondag 7 oktober is de afsluiting 
van de federatieweek, dit wordt gevierd 
in de TV-mis die om half 11 begint in de 
Petruskerk.

Op 21 oktober  is het oogstdankdag en 

wordt er een Oecumenische dienst ge-
houden om 10.00 uur in de Sprengkerk 
in Oude Wetering.
Leuk als er ook veel katholieken bij 
deze viering aanwezig zijn. Het Ema-
nuelkoor zal zingen, Meer informatie 
kunt u vinden op de pagina’s vieren en 
algemeen.

De Allerzielenvieringen vinden plaats 
op 1 november in de Petruskerk en op 
2 november in de Mariakerk, hiervoor 
worden de nabestaanden van over-
leden parochianen in het afgelopen 
jaar uitgenodigd. De kruisjes die in de 
stilteruimte achter in de kerk hangen 
worden dan uitgereikt aan de nabe-
staanden. Wij zien u graag bij onze 
vieringen!!

Namens de pastoraatsgroep
Agnes van Berkel

Laurentius Plaquette voor 
Piet van Ruiten 
In de viering van zondag 9 september 
werd Piet van Ruiten gehuldigd met 

het overhandigen van de Laurentius 
Plaquette. Een onderscheiding van het 
bisdom Rotterdam voor mensen met 
een bijzondere verdienste. 

Piet heeft jarenlang leiding gegeven 
aan de “klussenclub” van de Petruskerk. 
In eerste instantie was het een soort 
driemanschap met Piet Akerboom en 
Willem Huigsloot. Later kwamen er ook 
anderen bij. 

In de loop der jaren heeft deze club 
vele klussen uitgevoerd: verbouwingen 
aan toiletgroepen, keukens, vergader-
ruimten en ruimten in het woongedeel-
te van de pastorie. Eén van de grootste 
activiteiten was het begeleiden van de 
grote verbouwing van de Petruskerk, 
nu alweer bijna vier jaar geleden. Als 
deskundige was Piet degene die leiding 
gaf aan de projecten, actief meedacht 
en steeds weer initiatieven toonde. 
Na al die jaren heeft Piet aangegeven 
om de leiding van deze club door te 
willen geven. Ook omdat de jaren gaan 
tellen… Een reden voor ons om hem 
voor te dragen voor deze bijzondere 
onderscheiding. Piet: van harte gegund!

Pastoor Jack Glas

Fransicus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Plaquette en bloemen voor Piet

Oogstdankdag-viering op 21 oktober, om 10.00 uur, 
in de Spreng in 

Oude Wetering. 
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Rozenkrans bidden
Zoals ieder jaar bidden we ook dit 
jaar weer de rozenkrans in de maand 
oktober. We doen dat op dinsdag en 
donderdag bij aanvang van de viering 
om 09.00 uur  U bent ook van harte 
welkom bij de Mariakapel naast de Hof 
van Alkemade (vrijdags om 09.30 uur).

TV-viering   
Zondag 7 oktober is de afsluiting van 
de federatieweek. Dat valt samen met 
de tv-viering. Voorganger is pastoor 
Glas. LET OP: de viering begint om 
10.30 uur.

Symposium
Op donderdag 4 oktober is in onze kerk 
het symposium “Wees getuige”
Aanvang 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur 
bent u welkom. Er is dan een ontvangst 
met koffie/thee. Meer informatie kunt 
u lezen in de Samenstromen van sep-
tember (pagina 29).

Oogstdankdag
Zaaien, ontkiemen en oogsten. 
Met de viering van oogstdankdag zeg-
gen we dank aan God. Hij geeft en wij 
ontvangen. De dankbaarheid is groot, 
maar we mogen dit ook weer uitdelen 
en geven aan hen die het minder heb-
ben. Dat is eigenlijk wat het meest ople-
vert, want ook op die manier zaai je, je 
zaait liefde, genegenheid. En er wordt 
niet voor niks zo vaak gezegd: Wat je 
zaait zul je oogsten. Dat is niet alleen 
zo met zaad wat gezaaid wordt op het 
land, maar ook met wat wij zaaien in 

het leven. Als wij het goede doen en 
het goede uitdragen en voor anderen 
klaarstaan dan mogen we ook het goe-
de terugverwachten. We worden wel 
eens teleurgesteld in mensen, dan lijkt 
de oogst karig, maar op een dag zullen 
we volop oogsten, rijkelijk, overvloedig, 
want we mogen komen in het Konink-
rijk van God. En toch is het belangrijk 
om niet teleurgesteld te raken en dan 
alles maar op te geven en te denken: Ik 
zaai niet meer, want ik oogst toch niks. 
Wij zien niet alles, maar God wel. Laten 
we daarom blijven zaaien in de harten 
van kinderen, in de levens van familie 
ewn vrienden en bidden en danken 
voor de oogst die we zullen ontvangen. 
Op het land en in de kas oogsten we 
letterlijk de vruchten van het gezaaide 
en in het leven zelf mogen we ook de 
vruchten gaan zien. 

Viering Oogstdankdag zondag 
21 oktober 10.00 uur
De Spreng Oude Wetering
m.m.v. ds. Christa Jonkheer, diaken 
André van Aarle en Emanuelkoor met 
projectleden o.v.v. Manon Tersteege.

In memoriam Gré van der Poll
In de zomerperiode stierf Gré van der 
Poll. Geen onbekende in onze gemeen-
schap. 25 Jaren zorgde zij voor pastoor 
Saers en was zij een steun voor hem, 
opdat hij zijn werk als pastoor goed 
kon uitoefenen. Velen kennen Gré ook 
als een wat stuurse vrouw, die soms 
bokkig en nors kon reageren. Het kon 
haar van mensen vervreemden. Maar 
eigenlijk zocht Gré wat ieder mens 
zoekt, zij zocht liefde! Wie luisterde 
naar haar verhaal vond een diepgelovi-
ge vrouw, die haar leven heeft gegeven 
aan de kerk en haar mensen. Liefde 
heeft zij gekregen van haar familie 

en van haar dierbaren in de gemeen-
schap. Daarom kon zij het leven ook zo 
moeilijk loslaten. 
Dat zij niet beschaamd mag worden 
in de hoop die zij in haar leven heeft 
bewaard, ten einde toe. Dat Gods liefde 
over haar voor altijd mag schijnen.

Pastoor W.P.L. Broeders

Allerzielen
Dit jaar vieren we Allerzielen in de Pe-
truskerk op donderdag 1 november om 
19.00 uur m.m.v. het Emanuelkoor en 
in de Mariakerk op vrijdag 2 november 
m.m.v. Cadans. Voorganger in beide 
vieringen is pastoor Glas.
Aansluitend aan de vieringen zullen de 
graven gezegend worden. Na de viering 
in de Petruskerk komen we samen op 
het kerkhof voor Allerzielen in het Licht. 
Het kerkhof wordt daar weer mooi 
verlicht met kaarsen en u kunt er o.a. 
luisteren naar muziek, gedichten lezen 
en in een van de mortuariakamers zal 
een stilteruimte zijn waar u zich, als u 
dit wilt, even kunt terugtrekken. Ieder-
een die het afgelopen jaar een dierbare 
heeft verloren, krijgt nog een uitnodi-
ging. Die zal gestuurd worden naar de 
bij ons bekende contactpersoon.

Werkgroep Allerzielen/Allerzielen 
in het licht

Doordeweeksevieringen
Iedere dinsdag en donderdag 
om 09.00 uur in de Petruskerk
Iedere woensdagochtend 
om 07.00 uur in de Petruskerk
Iedere vrijdagmorgen 
om 09.30 uur in Gogherweide
Iedere zaterdag met uitzondering van 
de 1e van de maand om 16.00 uur in 
Zorgcentrum Jacobus.

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Lief en leed

Overleden
Rectificatie naam heer Hogenboom
14 augustus Jacobus Marinus Maria Hogenboom 86 jaar 
26 augustus  Johannes Gerardus (John) van Ruiten  52 jaar 
5 september Joanna Jacoba van der Willik-Vaneman  92 jaar 



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
Is het belangrijk dat ik gedoopt ben?

Dat vroeg een kind aan mij op een 
basisschool. Ik kan niet anders zeg-
gen dan: Ja, dat is belangrijk.

Tenminste, als je gelooft. Jezus heeft 
aan zijn apostelen gezegd dat zij de 
volkeren moeten dopen. Daarmee 
laat God zien dat Hij met mensen 
een verbond sluit. Een verbond voor 
het leven. En niet alleen het leven 
hier op aarde maar ook het leven bij 
God in de hemel. En wij dopen met 
water omdat water het symbool van 
het leven is. Denk maar even mee 
na. Wij hebben water altijd nodig. 
We kunnen niet zonder water. Wat 
doe jij thuis allemaal met water? 
Je wast je handen er mee. Je drinkt 
het. Je maakt er limonade van. Papa 
of mama koken het eten in water. 
Wij hebben water altijd nodig. Je 
kunt zeggen: Water is onze grootste 
vriend. Maar…….water is ook onze 
grootste vijand. Als er een overstro-
ming komt verwoest water alles. Je 
kunt er zelfs in doodgaan, verdrin-
ken. Raar hè…water is onze groot-
ste vriend EN onze grootste vijand. 
Daarmee is water het teken van het 
hele leven; van alle mooie kanten 
van het leven en van de nare kan-
ten van het leven. Als ik een kindje 
mag dopen met water, dan zegt God 
tegen dat kindje: IK ga met jou mee 
in dat water. Ik ben er altijd. In mooie 
dagen en droevige dagen. In gezond-
heid en ziekte en in leven en sterven. 
Mooi toch? En mooi dat Jezus juist 
die belofte aan de kerk geschonken 
heeft in het heilig Doopsel. Dus ja, 
dopen is belangrijk. Waarom zou je 
dus niet gedoopt willen zijn.

Diaken André van Aarle
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Als je kleine dieren ziet

Ik weet wel dat mensen knap in elkaar zitten. 
Met neusvleugels en bloedvaatjes,
met ruggenwervels en een mond.
Maar zelfs het kleinste diertje, God,
is een ongelooflijk kunstwerk.
Een hagedis, zo snel als een flits.
Een vlinder vol kleuren, die huppelt in de lucht.
Een glanzende kever met strepen.
Een spin met een kruis op haar rug.
Onze wereld is te mooi om waar te zijn.
Die diertjes leren mij iets over jou:
jij hebt een grenzeloze fantasie 
en een hart zo groot als de oceaan.
God, je bent geweldig!

Bron: Hoor je wat ik zeg? Nieuwe kindergebeden – K. Janssen en A. Westerduin

Dieren

Op 4 oktober is de gedenkdag van de Heilige Franciscus van Assisi. Hij hield heel 
veel van alles en iedereen en was ook een hele grote dierenvriend. Daarom is deze 
dag ook gekozen om jaarlijks te denken aan alle dieren in de wereld en aan hoe 
het met hen gaat. Deze dag noemen we ook wel werelddierendag. God heeft heel 
veel dieren geschapen. Wij hebben ze allemaal namen gegeven. Sommige namen 
zijn best bijzonder. Deze namen kun je verdelen in 2 woorden. Hieronder zijn ze 
een beetje door elkaar gehusseld. 

Kun jij 10 kloppende dierennamen maken? 
Stuur je oplossing naar samenstromen-
spraakwater@gmail.com en
misschien win je wel 
een leuke prijs! 

Stok - gorilla
Vogelbek - kat
Berg - staartje 
Neushoorn - aap
Aal - ster
Dol - vogel 
Ham - scholver 
Meer - hagedis 
Neus - fijn
Zand - dier 
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Missiezondag 21 oktober

“God is ons een toevlucht en een sterkte”, (psalm 46). In alle 
Katholieke Kerken wereldwijd collecteren we op zondag 21 
oktober voor pastoraat in de derde wereld. Van het geld 
worden mensen opgeleid als pastoraal werker of catechist, 
vrijwilligers toegerust en veel sociaal en pastoraal werk ge-
steund.

Bijvoorbeeld in Ethiopi; 27 keer groter dan Nederland met 
105 miljoen inwoners. Een land met een rijke Orthodoxe 
christelijke traditie en een kleine actieve katholieke kerk. 
Zoals in de regio Kaffa, in de bergen met regenwoud. Een 
streek waar de koffie oorspronkelijk vandaan komt. De kerk 
zet zich er in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan 
vluchtelingen. 

Zoals in het arme vicariaat Gambella. Priesters, zusters en 
catechisten kiezen om te leven te midden van vluchtelingen 
en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.
De kerk van Ethiopië verdient onze steun op Missiezondag!

Pastor Van de Reep

Vooraankondiging zondag van de 
diaconie: het babyhuis 
Dit jaar zal in alle kernen de zondag van de diaconie vallen 
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van 
Christus Koning. Dat valt dit jaar op 24 en 25 november. Het 
is mooi om dit weekend te nemen vanwege de dienende 
Christus, daarin is Hij ook Koning.

OMZIEN naar de ander   
Clara & Franciscus Omzien naar de ander

De PCI-en (Parochiële Caritas Instellingen) verzorgen het doel 
van deze zondag. Met elkaar hebben wij besloten dat wij dit 
jaar het babyhuis van Barbara Muller gaan ondersteunen. 
Barbara Muller is schrijfster en heeft het babyhuis opgericht 
om moeders die in de eerste dagen en weken van het moe-
der-zijn te helpen als zij niet in staat zijn dit goed te doen. 
Wat klein begon als een spontaan initiatief is uitgegroeid tot 
een semi-professioneel huis. Het eerste babyhuis staat in 
Dordrecht. In Leiden wordt een babyhuis gerealiseerd. Dat 
huis gaan wij ondersteunen.

Barbara Muller is ook één van de sprekers op het sympo-
sium op donderdag 4 oktober in de Petruskerk in Roelo-
farendsveen om 19.30 uur. U kunt ook informatie vinden op 
de website www.het-babyhuis.nl.
In de volgende Samenstromen staat een interview met  
Barbara Muller.

Diaken André van Aarle

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

Heer onze God,
Wij zijn uw kerk. Met elkaar willen wij U en onze gemeenschap dienen 
met……. (noem de werkgroep of activiteit).
Wij vragen Uw Zegen over onze arbeid. Geef dat wij  de vreugde van onze 
taak mogen uitstralen in onze omgeving. Moge door het licht van die vreugde  
mensen U leren kennen en U prijzen en danken. (*)
Wees zo bij ons, dat vragen wij U ook op voorspraak 
van de  HH. Clara en Franciscus.

Onze Vader……..of Wees Gegroet Maria……Amen. (* Mattheüs 5:16)
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Algemeen
Clara & Franciscus Algemeen

De Marie Passie 

De Maria Passie is een kleinschalige theatervoorstelling die 
in heel Nederland gespeeld wordt. In de Maria Passie komen 
de volgende aspecten aan bod: Familie – Geboorte van Jezus 
– Het moederschap – Aspecten zoals twijfel, angst, hoop – 
Voor je kind blijven kiezen – Meelijden – Verliezen van je kind 
– Rouw en verdriet – Maria als bron van kracht –  Geloof. 
De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden 
vanuit haar perspectief belicht. Daarbij wordt ook een kop-
peling gemaakt naar de huidige tijd. Er is door Roel Verheg-
gen een script geschreven met korte scènes zonder echte 
hoofdrollen. Dat script is geschreven rond 15  liedjes. Soms 
met orkestbanden en een enkele keer met een piano onder-
steuning. Titels zijn onder andere: Ken je mij – Iedereen is 
van de wereld – Marry did you know – Omarm me – Miracle 
– Open je ogen – Have a little faith – Run. Deze liedjes wor-
den gezongen door een koor en solisten. Dit zogenaamde 
kernkoor zal bij elke uitvoering aanwezig zijn. Muzikaal lei-
der is Margje Vleck met ondersteuning van Nick Zwart. De 
opbrengst van deze uitvoering komen ten goede aan het 
Aquerofonds.

Het Aquerofonds is op-
gericht met het volgende 
doel: mensen die graag 
naar Lourdes of een andere 
bedevaartplaats willen, 
kunnen een beroep doen 
op het Aquerofonds als 
ze de reis niet zelf kunnen 
betalen. Sinds de oprichting 
in 1999 en de eerste fonds-
werving in 2000 met de mu-
sical Aquero, heeft Aquero 
meer dan 100 pelgrims met 
een financiële bijdrage kun-
nen helpen. 

Voor de uitvoering van de Maria Passie kunt u kaarten 
bestellen door € 10,- per kaart over te maken op rekening 
Aquero, NL63INGB0008328858  t.n.v. stichting Aquero Wijk 
aan Zee. Uiteraard kunt u ook direct kaarten aan de Maria 
kerk kopen voor € 12,50. Voor eventuele extra informatie 
kunt u terecht op www.demariapassie.nl en u kunt uiteraard 
contact opnemen met Annemarie van Leen - Janssen op 
telefoonnummer (06)  401 979 33. Stichting Aquero heet u 
graag welkom.   

Uitvoering Maria Passie Roelofarendsveen
Zaterdagavond 6 oktober 2018. Aanvang 20.30 uur.                  
Maria Kerk Pastoor Onelplein, Roelofarendsveen.

Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotter-
dam in november een speciale reünie dag van het afgelo-
pen bedevaartsjaar. Ontmoetingscentrum De Acker, Park 
Berkenoord 2 in Pijnacker. Deze dag wordt op zaterdag 17 
november 2018 gehouden.

Na de feestelijke eucharistieviering, is er tijd om elkaar te 
ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal 
middagprogramma, met aansluitend het bidden van de 
Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening van de zieken. 
Tevens is er gelegenheid om in het  “winkeltje”  artikelen uit 
Banneux te kopen. De zaal is vanaf 9.00 uur open en wordt u 
ontvangen met een kopje koffie of thee.

Verdere informatie: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan,
tel. (015) 369 31 48, e-mail : paula_opstal@hotmail.com
of bij Dhr. G.J. de Bruijn tel (070)  320 58 72   
e-mail : gerard.debruijn@planet.nl
website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl 

TV uitzending

“Roderick zoekt licht” zo heet het televisieprogramma waar-
voor koster Gerard van den Ham uit Zevenhoven gevraagd 
is via ons bisdom. In dit programma gaat Roderick op zoek 
naar hoopvolle verhalen, optimistische mensen en tradities 
die verbinden. Voor de TV uitzending zijn drie keer opnames 
gemaakt, en de laatste keer was bij de Lourdesgrotviering op 
zaterdag 18 augustus. 

De uitzending is te zien op dinsdag 16 oktober om 16.50 uur 
op NPO 2 bij de KRO.

(* Mattheüs 5:16)
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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  
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 H. Clara) 
 

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

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

zaterdag  
6 oktober 
Federatieweek

geen viering  
(verplaatst naar zondag) 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag  
7 oktober 
Federatieweek

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• Ankerzondag/Familieviering 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch

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

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

zaterdag  
13 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma 

zondag  
14 oktober

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nieuwe Koor 
• B. Bosma 

9.30 uur 
• Oecumenische viering 
• In de Gereformeerde Kerk 
• H. van de Reep + Dominee

10.00 uur
• Regenboogviering (Voor kinderen   
   van 3 t/m 11 jaar)

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

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

zaterdag  
20 oktober

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lord's Voice 
• Oogstdankdag 
• A. van Aarle

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma

zondag  
21 oktober

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Oogstdankdag 
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Oogstdankdag 
• J. Glas

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Revival 
• Oogstdankdag
• Koffie na de viering
• A. Beenakker 

zaterdag  
27 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• B. Bosma

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

zondag  
28 oktober  
Allerheiligen

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Cantorij 
• Kinderkerk (om 19.00 uur Marialof) 
• H. van de Reep 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• Jubileumviering koor Canta 
  Libre (kinderwoorddienst) 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas

10.00 uur 
• Peuter- en Kleuterviering

donderdag  
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Gemengd Koor 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• B. Bosma

vrijdag  
2 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Waïmbaji 
• H. van de Reep

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  
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 H. Clara) 
 

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

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

zaterdag  
6 oktober 
Federatieweek

geen viering  
(verplaatst naar zondag) 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag  
7 oktober 
Federatieweek

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• Ankerzondag/Familieviering 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch

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

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

zaterdag  
13 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma 

zondag  
14 oktober

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nieuwe Koor 
• B. Bosma 

9.30 uur 
• Oecumenische viering 
• In de Gereformeerde Kerk 
• H. van de Reep + Dominee

10.00 uur
• Regenboogviering (Voor kinderen   
   van 3 t/m 11 jaar)

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

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

zaterdag  
20 oktober

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lord's Voice 
• Oogstdankdag 
• A. van Aarle

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma

zondag  
21 oktober

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Oogstdankdag 
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Oogstdankdag 
• J. Glas

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Revival 
• Oogstdankdag
• Koffie na de viering
• A. Beenakker 

zaterdag  
27 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• B. Bosma

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

zondag  
28 oktober  
Allerheiligen

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Cantorij 
• Kinderkerk (om 19.00 uur Marialof) 
• H. van de Reep 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• Jubileumviering koor Canta 
  Libre (kinderwoorddienst) 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas

10.00 uur 
• Peuter- en Kleuterviering

donderdag  
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Gemengd Koor 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• B. Bosma

vrijdag  
2 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Waïmbaji 
• H. van de Reep

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

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

H. Mariakerk
Roelofarendsveen  

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  
29 september  
Federatieweek

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• 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

zaterdag  
6 oktober 
Federatieweek

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Joy 
• Kinderwoorddienst 
• M. Hoogenbosch 

zondag  
7 oktober 
Federatieweek

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

10.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor + Little Stars 
• Parochiezondag H. Franciscus  
   (TV-viering) 
• J. Glas 

geen viering  
(verplaatst naar zaterdag) 
 

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

zaterdag  
13 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans 
• A. Vijftigschild 

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

zondag  
14 oktober

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• Ankerzondag/Familieviering 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• A. Vijftigschild

zaterdag  
20 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• J. Glas

zondag  
21 oktober

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• Emanuelkoor 
• Oogstdankdag (viering is in  
   De Spreng) 
• A. van Aarle + Ds C. Jonkheer

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• M. Jagerman 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

zaterdag  
27 oktober 
Allerheiligen

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

zondag  
28 oktober  
Allerheiligen

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• B. Bosma 

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

donderdag  
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Inspiratie 
• M. Hoogenbosch 

vrijdag  
2 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• St. Caeciliakoor 
• Maria in het Licht 
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

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

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

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

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

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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



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

H. Mariakerk
Roelofarendsveen  

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  
29 september  
Federatieweek

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• 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

zaterdag  
6 oktober 
Federatieweek

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Joy 
• Kinderwoorddienst 
• M. Hoogenbosch 

zondag  
7 oktober 
Federatieweek

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

10.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor + Little Stars 
• Parochiezondag H. Franciscus  
   (TV-viering) 
• J. Glas 

geen viering  
(verplaatst naar zaterdag) 
 

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

zaterdag  
13 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans 
• A. Vijftigschild 

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

zondag  
14 oktober

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• Ankerzondag/Familieviering 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• A. Vijftigschild

zaterdag  
20 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• J. Glas

zondag  
21 oktober

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• Emanuelkoor 
• Oogstdankdag (viering is in  
   De Spreng) 
• A. van Aarle + Ds C. Jonkheer

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• M. Jagerman 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

zaterdag  
27 oktober 
Allerheiligen

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

zondag  
28 oktober  
Allerheiligen

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• B. Bosma 

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

donderdag  
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Inspiratie 
• M. Hoogenbosch 

vrijdag  
2 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• St. Caeciliakoor 
• Maria in het Licht 
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Allerzielenviering
• Cadans
• J. Glas 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

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

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

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

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

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE OKTOBER 2018
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Adverteren in Samenstromen 

Vallen de lezers van Samenstromen onder uw doelgroep of wilt u met uw advertentie bijdragen in de productiekosten van 
Samenstromen? Dan is dit een ideaal medium om te adverteren! Tien keer per jaar komt het magazine uit in een oplage van 
ruim 10.000 ex. De organisatie rondom Samenstromen heeft er voor gekozen om max. 2 pagina’s te vullen met advertenties.

Wilt u adverteren?
Dan kunt u contact opnemen met Hans van Smoorenburg. Wij verzorgen de acquisitie voor Samenstromen. 
Telefoon (0172) 40 85 58 of via hans@ghs-bv.nl.

Het Epilepsiefonds organiseert speciale reizen voor 
mensen met epilepsie die niet zonder begeleiding met 
vakantie kunnen. Hiervoor zoeken wij ent housiaste vrij-
willigers. Wil jij mensen met epilepsie een onvergetelijke 
vakantieweek bezorgen? Op www.epilepsie.nl/vakantie 
vind je meer infor matie en kun je je aanmelden.

Vrijwilligers gezocht!

Tel. 0172 - 52 00 43

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

Kun jij reanimeren?

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

Kun jij reanimeren?
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Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. (0172) 60 95 38
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl 
rr HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:  
Maandag/dinsdag/donderdag 
van 8.00 tot 14.00 uur.

Colofon

Redactie
Samenstromen is een uitgave van 
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara 
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,  
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met  
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;  
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en 
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;  
Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Anja Niemöller-van Bentum, 
Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel en 
Marieke van Gelderen. 

Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor  
om te lange teksten in te korten.

Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop

Kopij nr. 9 (november 2018) kunt u uiterlijk op 
15 oktober aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 2 november.

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

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90 
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
Kloosternacht 2018 
Diverse kloosters openen in de nacht van zaterdag 13 
op zondag 14 oktober van 19.00 tot 7.00 uur hun deuren 

voor jongeren tussen de 17 en 
35 jaar. De kloosternacht wordt ge-
houden in Oosterhout, Den Haag 
en Amsterdam. Op elke locatie 
zullen verschillende religieuze 
gemeenschappen een deel van het 
programma verzorgen: workshops, 
inleidingen, gebed, zang en een 
fakkeloptocht. Iedere locatie vult 
het programma op eigen wijze in.

Deelnemende kloosters
Er is nog overleg over het definitieve programma en met 
een aantal mogelijke deelnemers. In ieder geval zijn de 
onderstaande deelnemende kloosters bekend:

Oosterhout: Chemin Neuf, Sint -Paulusabdij • Norberti-
nessen, Sint Catharinadag • Benedictinessen, Onze Lieve 
Vrouwenabdij • Trappisten, Abdij Koningshoeven
Amsterdam: Franciscanen • Jezuiëten • Salesianen • 
Sacramentijnen • Kleine zusters van Jezus • Missiezusters 
Dienaressen van de H. Geest
Den Haag: Broeders van Sint Jan • Dienaressen van de 
Heer en de H. Maagd van Matará (Blauwe zusters)

Praktische informatie 
Informatie en aanmelden: kloosternacht@knr.nl
Kosten: € 5,-. Vermeld in welke plaats je deelneemt!
Op de facebookpagina Zinplekken voor jongeren, zullen 
regelmatig updates verschijnen over de verdere invulling 
van het programma. Ook kun je voor meer informatie 
naar www.bewogenheid.nl gaan.

 

Bezinningsdagen voor jonge 
vrouwen 1-4 november
Het dagelijks leven biedt niet altijd voldoende gelegenheid 
tot geloofsverdieping, tot reflectie op het eigen functione-
ren thuis en op het werk, of op de omgang met medestu-
denten of collega’s.

Als een oase van rust is Zonnewende de ideale plek om 
in een sfeer van persoonlijk gebed en meditatie na te 
denken over de relatie met God, de invloed hiervan op het 
gewone leven, en om punten van verbetering te concreti-
seren. In deze bezinningsdagen is er veel aandacht voor 
zowel de barmhartigheid van God voor ons, als voor onze 
barmhartigheid binnen het gezin, onder collega’s en in het 
contact met andere mensen.

AGENDA   

Er is tijd om met rust  een gesprek 
te hebben met de priester en/of het 
sacrament van de boete te ontvan-
gen. Naast de heilige Mis zijn er in 
de loop van de dag vier overwe-
gingen in de kapel. Ook wordt elke 
dag een inleiding gegeven over een 
thema dat het dagelijks leven van de christen  
raakt. De uitstelling van het Allerheiligste, het bidden 
van de kruisweg en de rozenkans vergemakkelijken 
het om diepgang te geven aan ons christelijk leven.
’s Middags is er extra ruimte voor een wandeling, een 
boek en persoonlijk gebed. 

De bezinningsdagen worden verzorgd door de prelatuur 
van het Opus Dei die de christelijke boodschap verspreidt 
dat iedereen geroepen is om heilig te worden 
(www.opusdei.nl).

Praktische informatie 
Aanvang: 21.00 uur 
Einde: 15.30 uur
Kosten: € 210 voor  
studenten € 90
Locatie: Conferentieoord 
Zonnewende, Moergestel
Aanmelden: secretariaat@soka.nl 

Tour of Faith 14 oktober  
Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting voor 
jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je bent 
steeds te gast in een parochie. Je viert de eucharistie met 
de bisschop als celebrant, hebt een geloofsgesprek en 
sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd. 

Tour of Faith vindt plaats op elke tweede zondag van de 
maand. De eucharistieviering begint om 15.00 uur. Het 
programma eindigt rond 18.30 uur. De eerstvolgende 
Tour of Faith is op 14 oktober. De locatie wordt binnen-
kort bekend gemaakt via de Facebook pagina van Jonge-
renpastoraat bisdom Rotterdam.

5 oktober: Solid Friends in Noorden

5 oktober: Rock Solid in Aarlanderveen

14 oktober: Tour of Faith

19 oktober: Rock Solid in Noorden

19 oktober: Rock Solid in Aarlanderveen

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


