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Van de redactie
Het laatste nummer van jaargang 8 ligt voor u. Wat gaat de tijd toch snel. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat nummer 1
van jaargang 1 bij u in de bus viel. Het blad ontwikkelt zich nog steeds, veranderingen blijven. Ook de kernen weten ons te
vinden, gezien de hoeveelheid kopij die ook nu weer binnen is gekomen. Wij kunnen helaas niet alles plaatsen maar er is ook
een website voor informatie: www.rkgroenehart.nl.
In dit nummer nemen wij u mee, op weg naar kerstmis. Pastor Bosma spreekt in de rubriek Pastoraal over het bouwen aan
onze kerk; dan gaat het niet over stenen. U leest onder andere over World Wide Candlelighting en natuurlijk over de Adventsactie. Nieuw bij dit nummer is de medewerking van ons nieuwe redactielid Josine. Maar het is ook het afscheid van Anja. Wij
zoeken dus nog steeds nieuwe redactieleden. Heeft u nog wat tijd over? Wij kunnen u goed gebruiken. Een goed voornemen
voor 2019 misschien? Wij wensen u voor de komende tijd, een gezegend kerstfeest en een inspirerende weg daar naar toe.
De centrale redactie van deze maand: Anja Niemoller, Josine Vehagen en Bep Verdel
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Sommige mensen hebben het heel
moeilijk met kiezen. Niet alleen tijdens
de verkiezingen. Op welke partij moet
je nou stemmen. Ze zijn allemaal
even goed of slecht. Uiteindelijk
moeten ze beloftes laten varen omdat
er onderhandeld wordt tijdens de
formatie. Dat is niet anders, maar
het maakt de keuze lastig. Maar iets
eenvoudigs als “Wat wil je drinken?”
kan ook een heel lastige keuze zijn voor
sommigen. Ze moeten er lang over
nadenken. Ik ben meestal wat sneller.
Ik houd ook niet van boodschappen
doen. Als je melk wilt zijn er tig soorten
melk. Kaas? Ontelbare soorten. Brood
zeg maar wat je wilt. Ik word er gek
van en ga het liefst in de zeldzame
keren dat ik boodschappen moet doen
snel door de winkel en pak gewoon
wat ik er lekker uit vind zien en laat
mij niet verleiden om al die artikelen
te vergelijken. Zelfs toen ik een nieuw
fototoestel wilde hebben zag ik door
de bomen het bos niet meer. Om dat
allemaal uit te zoeken wat goed en
minder goed is vind ik echt vreselijk. Ik
was dus blij dat een vriend dat wel leuk
vond en tot een keuze kwam. Ik leende
zijn toestel, vond dat wat ik ook wel
wilde, en kon dus kiezen uit één.

Lekker makkelijk. Toen we op school
nieuwe gordijnen nodig hadden wilden
alle leerkrachten natuurlijk mee praten.
Ik voorzag dat het dan wel een tijdje
kon duren voor er gordijnen waren.
Daarom beperkte ik de keuze gewoon
tot drie die mij door de deskundigen
waren aangereikt. Ook dat duurde
even, maar de keuze werd makkelijker
en was in twee weken gedaan.
Soms moet je kiezen in het leven tussen
je eigen belang, het belang van een
ander of het belang van de groep. Die
keuze wordt minder ingewikkeld als je
leest in de bijbel hoe die keuze eigenlijk
beperkt is. “Wat je de minste der mijne
hebt gedaan heb je Mij gedaan”, zegt
Christus (Mattheüs 25: 40). Kiezen voor
de ander, dan kies je ook voor God.
Lekker makkelijk. Of niet?
Rob Aupers

De redactie van Samenstromen wenst iedereen
Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Pastoraal

Herstel mijn Kerk en de
barmhartigheid van de Vader
“Herstel mijn kerk” hoorde Franciscus als hij in een verwaarloosd kerkgebouw opeens geconfronteerd wordt met de stem van God. Voortgedreven door een brandend vuur in hemzelf, begint
Franciscus aan het kerkgebouw. Steen voor steen wordt het gebouw weer in zijn glorie hersteld.
Met specie metselt hij de stenen aan elkaar. Het gebouw krijgt vorm.
Daar is het God echter niet om te doen.
Hoe mooi het gebouw ook is, voor God
is het slechts een middel om iets te
bereiken. God is geen projectontwikkelaar die de wereld vol gebouwd wil
zien worden met kerken. We kennen
allemaal het verhaal Franciscus. Uiteindelijk dringt het tot hem door waar het
God om te doen is. Mensen bij elkaar
brengen, mensen met elkaar verbinden,
rondom God.
Franciscus heeft uiteindelijk de stem
van de Vader gehoord. Als ruwe steen
heeft hij zich zelf in Zijn handen gelegd.
Om en om, al wrijvend heeft God hem
gepolijst tot een steen die past in zijn
Kerk. Durven wij ook Zijn stem te verstaan in ons leven? Durven wij ons zelf
in Zijn handen te leggen? Durven wij het
ook aan om ons van ruwe stenen om
te laten vormen tot levende stenen die
passen in Zijn Kerk van mensen?
Het is zo makkelijk om Vaders stem niet
te verstaan. Onverschilligheid; egoïsme;
boosheid, het is allemaal zo veel makkelijker dan lief te hebben, echt lief
te hebben. De naaste als jezelf. Het is
zoveel makkelijker om een ander pijn
te doen, dan zelf pijn te ervaren. Je niet
realiserend dat je daardoor een ander,
maar zeker ook jezelf, veel schade toe
doet. Je creëert een afstand tussen jezelf en de ander en de Ander met een
hoofdletter.
Hoe kunnen wij net als Franciscus
weer gaan bouwen aan onze Kerk? De
eerste stap is weer thuis komen bij de
Vader. Net als de verloren zoon (Lucas
15: 11-32) terug naar thuis. Je hart bij
Hem uitstorten. Ik hoor het nu al veel
mensen zeggen: “u wilt zeker dat we

gaan biechten pastor”? Ja zeker dat zou
ik graag willen. En niet omdat het zo het
nodig van mij of God moet. Hij kent uw
hart al. U hoeft tegenover God niet op
te biechten dat u uit een suikerpot gepikt hebt. Dat weet Hij al. Maar Hij kent
ook het verdriet en de boosheid van uw
moeder omdat u niet hebt geluisterd
naar haar verzoek om het niet te doen.
Of u hoeft niet te biechten dat u voor
de zoveelste keer handtastelijk bent
geweest naar uw partner. God heeft het
gezien en weet het al. Maar ook weet
Hij, dat daardoor uw partner bang is
geworden en u niet meer vertrouwd.
Dat uw huwelijk, uw relatie op het spel
is komen te staan.
Het gaat niet zozeer om de daad, maar
om de consequenties van de daad. Het
gaat om de schade die u bij andere
mensen hebt aangericht. De pijn, het

verdriet, de angst, noem het maar op.
Het gaat om alles wat mensen uit elkaar
drijft. Alles wat er voor zorgt dat Zijn
Kerk in verval komt.
God wil ons in alles helpen, bij hem is
nooit iemand te laat. Naar de Vader
is altijd een weg terug. Daar is slechts
één stap voor nodig. De stap ons hart
te openen voor Hem. Te vertrouwen
op Hem. We mogen met de hulp van
de Vader werken aan zijn gemeenschap van mensen. Te werken aan een
enthousiaste Kerk van levende stenen.
Een Kerk die straalt van Gods liefde.
Laten wij ons net als Franciscus door
God roepen. De weg naar Hem vinden.
Laat zijn barmhartigheid ons van ruwe
stenen omvormen tot stenen van liefde.
Bouke Bosma, pr.
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Avond van barmhartigheid:
Eindelijk thuis
Zo nu en dan komen ze ter sprake: de sacramenten met
daarbij de vraag wat een sacrament is, hoeveel het er zijn, en
welke het zijn. Sacramenten zijn bijzondere gebeurtenissen
waarbij God even dichtbij komt: denk aan het doopsel, als iemand kind van God wordt; aan de ziekenzalving als het erom
gaat kracht en verlichting te krijgen om een ziekte te kunnen
dragen; of de Eucharistie als Christus zelf naar ons toe komt
in de Heilige Communie. Zo is er ook het “sacrament van
boete en verzoening” ofwel de “biecht”. Het is een sacrament
waar mensen vaak, ofwel slechte herinneringen aan hebben,
ofwel weinig van weten. Toch is dit nu juist een sacramenten
waarbij we echt even kunnen ervaren dat God dichtbij komt.
Laten we eerlijk zijn: we hebben
allemaal wel kanten van ons
leven waar we niet zo trots op
zijn, zaken die we liever wegstoppen…. Juist voor die zaken
kan het een enorme verlichting
en opluchting zijn om die zaken
hardop uit te spreken en te
horen dat God u vergeeft!
Maar inderdaad: die sfeer van vroeger, de verplichting, het
donkere biechthokje, dat zijn zaken die we graag achter ons
laten. Sinds een paar jaar organiseren we tweemaal per jaar
een “Avond van barmhartigheid”: een viering op zondagavond met gebed, liederen, wat lezingen, meditaties, en stilte. Even tijd van rust, even een tijd om na te denken, een tijd
om even met God te zijn. En als u dan wilt, als u zich uitgenodigd voelt, is er de mogelijkheid om tijdens de viering een
van de priesters te spreken. Om het sacrament te ontvangen
en Gods barmhartigheid te ervaren. Zondag 16 december is

er in de Petruskerk zo’n viering om 19.00 uur. Komt u ook?
Een hele mooie avond toegewenst!
Pastoor Jack Glas

H. Nicolaas van Myra, 6 december
Na Christus zelf is de meest bekende heilige van de maand
december St. Nicolaas, de ‘goedheiligman’, bisschop van
Myra. Feitelijk is er weinig over hem bekend, maar er zijn
wel talloze legenden die hun invloed hebben op de manier
waarop we het feest van St. Klaas vieren, zoals het anoniem
geven van cadeautjes aan elkaar.
Beroemd is het verhaal van de drie meisjes. Nicolaas was een
jaar of achttien, en vroeg zich als serieus christen af wat hij
moest doen met de flinke erfenis die zijn overleden ouders
hem hadden nagelaten. Verderop in de straat woonde een
schoenmaker met drie dochters. De man had te weinig geld
om een bruidsschat te bekostigen, zodat de meisjes besloten
te gaan tippelen. Als goed christen gruwde Nicolaas bij dat
idee. Hij nam een zakje geld, sloop er in de nacht mee naar
het huis van de dochters en gooide het naar binnen. Zielsgelukkig arrangeerde de vader meteen een huwelijk voor zijn
oudste dochter. Dit herhaalde zich voor de andere twee.
Zijn graf in Myra werd een bedevaartsoord, maar na de verovering door de Islam haalden vissers uit het Zuid-Italiaanse
plaatsje Bari de sarcofaag met het stoffelijk overschot van
Sint Nicolaas naar hun vaderstad. Op 8 mei 1087 voer hun
boot met de kostbare schat de haven van Bari binnen. Van
daaruit verspreidde zich de Sint Nicolaas’ verering over de
hele wereld.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Kalender december 2018 en januari 2019
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4, 11, 18 december

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

4, 11, 18 december

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

7 december

19.00 uur

HH. Petrus-& Pauluskerk, Aarlanderveen

Vigilie Maria Onbevlekt Ontvangen

9 december

19.00 uur

HH. Petrus-& Pauluskerk, Aarlanderveen

Worldwide Candle Lighting

9 december

19.00 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Worldwide Candle Lighting

16 december

19.00 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Avond van de Barmhartigheid

23 december

10.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

TV-viering

8, 9, 10 januari 		

Bezinningsdagen pastoraal team

8, 15, 22, 29 januari

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

8, 15, 22, 29 januari

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Kerstmis, God komt dichtbij

Advent

Ik herinner me uit
mijn kinderjaren het
verwachtingsvolle
gevoel rond Kerstmis.
In en rond huis werden er allerlei voorbereidingen getroffen.
De kerstboom stond
al een paar dagen
achter het huis, en
moeder schreef boodschappenlijstjes. Kort
voor Kerstmis werden
meubels verschoven, de boom kwam in huis en de versiering
en het kerststalletje werd van zolder gehaald. Met het hele
gezin naar de nachtmis, voor mijn gevoel was dat midden in
de nacht, maar of dat écht zo was…, en daarna het feestelijke
‘kerstontbijt’ en dan was het helemaal Kerstmis. Het zijn dierbare herinneringen zoals u misschien ook wel heeft.

Vieringen
Wanneer wij ons opmaken voor een feest, dan bereiden wij
ons goed voor. Een voorbereiding is vaak net zo belangrijk
als het feest zelf. Je groeit er naar toe. Ook in de komende
weken mogen wij groeien naar Kerstmis. Er zijn vele mogelijkheden. Juist deze periode wordt de kans gegeven om de
kerkvieringen mee te vieren. Zowel door de weeks als ook in
de weekenden. In iedere kerk kunt u terecht.

De geboorte van Jezus, het licht en donker, het groen in de
winter, de boodschap van engelen, het zijn tekenen van
hoop. Tekenen waarmee we elkaar zeggen dat we steeds
weer mogen uitzien naar Gods nabijheid in ons aardse leven.
De belofte van God – “Ik zal er zijn” – wordt ingelost in de
komst van de Messias. Nooit kwam de kracht en de geest
van God zo dichtbij mensen. We vieren in het grote feest van
Kerstmis, de menswording van God. Dat wordt verteld met
het verhaal van een wonderlijke geboorte. Hoe kan het ook
anders? Mogen we het met elkaar vieren in verwondering.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Adventsactie
Ook is er de jaarlijkse Adventsactie. Dit jaar gaan we ons
inzetten voor de geboorteregistratie in Malawie. Wie officieel
niet bestaat, kan in het leven niet verder. In Malawie zijn op
deze wijze veel “onzichtbare” kinderen. De bisschoppelijke
Adventsactie werkt mee om de registratie op te zetten. In
alle kernen zal hier aandacht voor gevraagd worden. Meer
daarover vindt u op de site www.adventactie.nl.
Aanbidding H. Sacrament
Gedurende de Advent
(voorbereiding op Kerstmis) is op woensdagmiddag gelegenheid om te
bidden in de H. Adrianuskerk in Langeraar. De
hoofdingang zal daarvoor
open zijn van 12.00 uur
tot 13.00 uur. Van 12.00
uur tot 12.30 uur is er gelegenheid voor stil gebed
en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. In een mooie
monstrans is dit Sacrament uitgesteld. Om 12.30 uur begint
een kort gebed met psalmen en Schriftlezingen. Daarna is er
weer stilte.
De aanbidding is in de rooms-katholieke een oud gebruik.
De rooms-katholieke kerk kent vanaf haar oorsprong het
besef dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie. Het
is een oud gebruik om een gewijde hostie te plaatsen in de
monstrans en daarin Christus te aanbidden. Juist in deze tijd
is dit gebed van groot belang. De wereld is onrustig en we
mogen onze gebeden bij Christus neerleggen. Iedereen, jong
en oud, wat en hoe je gelooft, is van harte welkom. De data
zijn: 5, 12 en 19 december 2018.
Kortom, in onze parochiefederatie wordt een Advent goed
aangeboden. Wij gaan op naar het mooie Kerstfeest.
Diaken André Van Aarle
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Het Anker, samen leren en
vieren, groeien in geloof
Het Anker is een project van geloofsgroei dat drie jaar geleden is gestart. Nog wat jaren eerder
ontsproot het idee hiervoor tijdens een studiedag van het pastoraal team. Tijdens die dag ging het
over de vitalisering van de geloofsgemeenschap; ‘hoe krijgt het geloof van onze parochianen een
impuls?’ Een kennismaking met het Belgische project FamCat (Familie Catechese) gaf inspiratie.
Bij de uitwerking van de ideeën kwam de naam Het Anker naar boven.

Door: Peter Vos
Pastor Marjo Hoogenbosch is één
van de drijvende krachten achter het
project en schetst drie keer Het Anker:
‘Jezus Christus is het anker voor ons allemaal, ouders zijn het anker voor hun
kinderen en de gemeenschap is als een
anker voor alle gezinnen.’
Het Anker project omvat zes bijeenkomsten om kinderen voor te bereiden
op hun Eerste Heilige Communie. Het is
een samenwerking van de kerken binnen de Clara- en Franciscusparochie.
Best wel lastig, omdat de bijeenkomsten op twee locaties plaatsvinden. In
de H. Adrianuskerk in Langeraar en in
de H. Petruskerk in Roelofarendsveen.
Lastig omdat gezinnen naar een andere
kern/kerk moeten reizen. ‘Ik merk dat
mensen het nog vaak moeilijk vinden
om buiten hun eigen dorp of kerkgemeenschap te gaan,’ meent Hoogenbosch. Ze constateert dat er na drie
jaar wel vooruitgang in zit.

‘Voorheen was er minder verbinding
tussen de jeugd (de eerste communicantjes) en de diensten op zondag. We
hebben er bewust voor gekozen om
het Anker-project op de zondagmorgen
te houden en dan voor verschillende
leeftijden een programma te bieden’
Hoogenbosch heeft een regisseursrol,
maar benadrukt dat juist de vele vrijwilligers hierbij het feitelijke werk doen. ‘Ik
begeleid, reik de inhoud aan en zij gaan
er mee aan de slag!’
De thema’s voor de communicantengroep zijn verschillende. Bijvoorbeeld
God, bidden, vergeving en eucharistie.
De kinderen wordt gevraagd wat zij
vinden. Bijvoorbeeld: Waar ben jij boos
over? (dat mag in de mopperpot – red.)
en Waar ben jij blij mee?’
Voor de ouders/verzorgers is er op
die Ankerbijeenkomst een workshop
waarin deze thema’s aan de orde komen. De grotere en kleinere broers en
zussen hebben een eigen programma,
voor de allerkleinsten is er crèche.
Na een korte pauze is aansluitend de
eucharistieviering met de hele geloofsgemeenschap. Daarin hebben de kinderen een eigen plaats en verschillende taken, zoals het luiden van de bel,
dragen van de kaarsen, het aangeven
van het evangelieboek, het aandragen
van brood en wijn en de collecte.
Na een eerste begin met best wel wat
weerstand ervaart Marjo Hoogenbosch
dat Het Anker beklijft. Ook in de voorbereiding van kinderen op het H. Vorm-
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Je gebed bij God neerleggen
sel hanteren we dezelfde principes: tijd
en energie investeren in kinderen én
ouders en steeds weer verbinden met
de eucharistie. ‘Er is nog ruimte voor
verbeteringen en eigenlijk wil ik de hele
geloofsgemeenschap erbij betrekken.
In je eentje iets doen is moeilijker dan
wanneer je het samen doet. Als je met
je kinderen, met je familie, je vrienden,
je buren of wie dan ook samen het
geloof wil beleven, dan groei je echt in
je geloof!’

Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Adventsactie 2019
voor MALAWI
De eerste adventsviering binnen onze
kerk vindt plaats op zaterdag 1 december. De federatieve MOV-werkgroep
heeft dit jaar gekozen voor het Adventsproject MALAWI; één van de vier
projecten dat door de Bisschoppelijke
Vastenactie is voorgesteld. Tijdens de
vier adventsvieringen vertellen wij u
graag wat dit project inhoudt. Voor
uw donatie zullen we na de viering
met speciale ‘legitimatie-dozen’ bij de
uitgang staan.

Meer informatie over het project voor
MALAWI kunt u lezen onder de rubriek
‘omzien naar de ander’, verderop in
deze Samenstromen. Tevens kunt u
op die pagina lezen, dat u vrijdag 14
december om 17.30 uur van harte
welkom bent om van een Malawische
maaltijd te genieten mét daarna een
presentatie over dit project. Dit wordt
gehouden in de Orangerie in Zevenhoven. U kunt zich hiervoor telefonisch
bij ons aanmelden; achter in de kerk
liggen inschrijfformulieren.
MOV- werkgroep Betty Staartjes,
tel. (0172) 60 46 73 en Agatha Keijzer,
tel. (0172) 60 47 64

Gelegenheidskoor
Op kerstavond, in de viering van 17.00
uur, zingt er een gelegenheidskinderkoor onder leiding van Annie Konst. De
kinderen zijn al volop aan het oefenen.
Echt fantastisch dat er weer zoveel
animo voor is!

World Wide Candle Lighting
Op zondagavond 9 december om
19.00 uur is in de HH. Petrus en
Pauluskerk een herdenking voor
overleden kinderen en kinderen die
het levenslicht niet hebben gezien.
U bent van harte welkom.
De herdenking is voor ieder die wel of
niet gelovig is en die het gemis van zijn
kind altijd blijft voelen. Ook de naam
van uw kind wordt weer genoemd. We
branden deze avond kaarsen, lezen
gedichten voor en de koorleden van
Lords Voice laten hun stemmen horen.
Iedereen is welkom, naast de ouders
ook verdere familie en vrienden.
U hoeft zich niet van te voren op te
geven maar het mag wel. De kerk is
vanaf 18.30 uur open zodat we om
19.00 uur kunnen beginnen. Op deze
avond is er ook een pastor aanwezig.
Na de herdenking is er gelegenheid
voor een kopje koffie, thee of limonade.
Voor inlichtingen kunt u bellen met
Truida Stegeman, (0172) 60 39 56,
Monica Grisel (06) 46 52 24 97 of
Betty Staartjes (0172) 60 46 73 of
(06) 20 97 73 09.

Kindje Wiegen
Ook dit jaar organiseren we op Tweede
Kerstdag om 10.00 uur het traditionele
Kindje Wiegen. Een mooie gebeurtenis
voor jong en oud! Het is altijd een teder
gezicht voor de ouders en opa’s en
oma’s om hun (klein)kinderen zo rond
de kerststal te zien.
We luisteren naar het originele kerstverhaal, we zingen bekende kerstliedjes
en natuurlijk mogen de kleintjes dicht

Lief en leed
Overleden
29 oktober

Petronella Wilhelmina Vork-van Veen

72 jaar

bij de stal zitten en een lichtje voor
het kindje Jezus aansteken. Een vredig
gevoel meegeven; dat willen we met
elkaar bereiken. Bij het slotlied mag
iedereen meespelen op muziekinstrumenten. Dat vormt een mooi slot dat
blijft hangen als we weer naar huis
gaan.
Na afloop is er voor iedereen warme
chocolademelk en de kinderen krijgen
wat lekkers mee naar huis. Dus… Komt
allen te samen!
Werkgroep kindje wiegen

′Oldtimers′ gaan weer voor
de kerk spelen!
Zoals gebruikelijk komt de toneelgroep
Oldtimers ieder jaar weer met een
voorstelling waarvan de opbrengst
geheel ten goede komt aan de Aarlanderveense kerk. Deze traditie is jaren
geleden ontstaan op een initiatief van
de toenmalige pastoor omdat het
kerkorgel een grondige opknapbeurt
moest hebben.
Met een aantal enthousiaste mensen
werd er een club opgericht, en die is
blijven spelen, maar nu onder de naam
Oldtimers. Ook dit jaar is er weer een
voorstelling gepland, die speciaal voor
de kerk bestemd is, en dat zal plaats
vinden op zondagmiddag 10 februari
om 14.00 uur.
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Aarlanderveen
De kaarten kunt u nu al bestellen bij
Rein Kempen, tel. (0172) 57 10 30 of
reinkempen@hotmail.com.
Natuurlijk wordt het weer een dolle
boel op de Aarlanderveense planken!
De titel van het stuk is: Gezusters
Bloem op vakantie. Het speelt zich af in
een soort relatiebemiddelingsbureau.
De gezusters zijn zelf nog steeds niet
aan de man gekomen, dus die maken
handig gebruik van de situatie! Het
levert in ieder geval weer kostelijke
taferelen op! Het stuk is geschikt voor
kijkers van 8 tot 80 jaar, dus het wordt
weer een gezellige familie voorstelling.
Natuurlijk blijft het niet bij die ene voorstelling, er staan nog 3 voorstellingen
gepland: 19 januari de première, zaterdag 9 februari de 2e voorstelling en op
zaterdag 9 maart de laatste voorstelling! Alle voorstellingen vinden plaats in
het dorpshuis van Aarlanderveen.
De Oldtimers verwelkomen u graag op
een van onze voorstellingen!

Wijkcontactwerk
In de werkgroep wijkcontactpersonen
zijn enige wijzigingen. Jolanda Kempen
is gestopt met haar werk als wijkcontactpersoon en clusterhoofd. Gelukkig
blijft zij wel de Samenstromen bezorgen. Jolanda heel erg bedankt voor
je enthousiaste inzet in de afgelopen
jaren! Inmiddels heeft Jolanda Femke
van Egmond bereid gevonden om haar
werk over te nemen. Femke, welkom
als clusterhoofd.
Het afgelopen jaar hebben alle wijkcontactpersonen weer verschillende

Vormelingen 2018
bezoekjes afgelegd in de wijken bij
lief en leed van onze parochianen.
Eenmaal in de 2 jaar wordt voor hen
een gezellige avond georganiseerd in
‘t Achterom, ook alle bezorgers van de
Samenstromen zijn dan welkom. Het
was een gezellige avond met als extra
aandachtspunt een korte uiteenzetting
van pastor Van Aarle over de Diaconie
en de P.C.I.
In december brengen de wijkcontactpersonen de parochianen van 80 jaar
en ouder een mooie kerstattentie, in
januari brengen zij de enveloppen voor
de actie kerkbalans rond en in februari
wordt extra aandacht besteed aan alle
zieken en aan de nabestaanden van de
overledenen.

Na 8 bijeenkomsten was er op vrijdag 23 november een hele mooie en
feestelijke viering met bisschop Van
den Hende in de OLV Hemelvaartkerk
in Nieuwkoop. In deze viering hebben
Celina van der Salm, Fiene Snippe, Vlinder van Delft, Zoë van Donk, Robin van
der Hoorn, Koen Bocxe, Charly Beckers,
Martijn Kroft, Nathan van der Burg,
Thijmen de Jong en Tara de Goeij het
Heilig Vormsel ontvangen, samen met
de andere vormelingen uit Langeraar,
Nieuwveen, Nieuwkoop en Zevenhoven.
Gefeliciteerd met deze belangrijke en
bijzondere stap in jullie gelovige leven;
een nieuw begin.
Sandy Beckers, Vormselwerkgroep

Wij willen iedereen dan ook heel erg
bedanken voor al het werk voor de
kerk in het afgelopen jaar.
Clusterhoofden: Suze Houdijk, Corry Kroft,
Annie van Eijk en Ans Hijman

Vormelingen 2018
Eind augustus waren de Vormelingen
gestart met het vormselproject ′Vormselkracht′.
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Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Advent
Het eerste kaarsje brandt op zondag
2 december. Het adventsactieproject
2018 steunt het programma BRAVO! in
Malawi om mensen te helpen bij het
verkrijgen van een wettelijke identiteit.
Registratie is belangrijk omdat ongeregistreerde mensen niet naar school
mogen, geen gezondheidszorg krijgen
en geen diploma’s kunnen halen. Het
programma biedt dus hulp bij het
aanvragen van een geboortebewijs.
De Claraparochie opent met een
gezamenlijke Malawische maaltijd op
vrijdag 14 december om 17.30 uur in
de Orangerie in Zevenhoven.
Wees welkom!

hoe dit verhaal is te vertalen naar de
huidige tijd. Vóór het zingen van het
lied “Stille nacht” wordt het elektrisch
licht gedoofd en wordt het licht vanaf
de adventskrans doorgegeven aan alle
kerkgangers. Leden van de scouting
Welverro zorgen, samen met enkele
leden van toneelvereniging Piccolo,
voor een sfeervol binnenkomen. De
entree is gratis, wel is er een collecte
om de onkosten te dekken. De leden
van de werkgroep nodigen u allen uit
om te komen zingen en te luisteren
in een zoektocht naar het grote Licht
van de liefde wat we mogen vinden in
het kleine Kind in de kribbe. Weet u
welkom!

Kerstsamenzang

Kindje Wiegen

Traditiegetrouw is op zondag 16
december om 19.00 uur de kerstsamenzang. Met medewerking van de
hervormde- en de gereformeerde kerk,
ondersteunt muziekvereniging Arti et
Religioni de samenzang en zingt het
popkoor Happiness enkele kerstliederen. Natuurlijk is er alle gelegenheid om mee te zingen. We horen
het aloude kerstverhaal maar ook

Op Eerste Kerstdag is er om 12.00 uur
Kindje Wiegen in de H. Adrianuskerk in
Langeraar. Het aloude verhaal van Jozef en Maria, de herders en de engelen
gaan we naspelen en zingen met en
voor de kinderen. Ook voor ouders en
grootouders is dit een feest om mee te
maken. De kinderen mogen meedoen,
maar als je liever kijkt is dat ook prima.
Er is kerstspelkleding aanwezig maar

wil je graag je eigen verkleedkleren aan,
neem het dan mee. We kunnen best
wat schaapjes, koningen, herders etc.
gebruiken en hopen dat er weer net
zoveel kinderen meedoen als vorig jaar;
dan wordt het zeker een succes. Wil je
meer info of je alvast voor een
rol opgeven dan kun je bellen met
Liesbeth (0172) 53 89 68 of e-mail
liesbeth.vw@hetnet.nl.
Werkgroep Kindje Wiegen

25 Jaar Katholieke Bond
voor Ouderen in Ter Aar
De KBO afdeling Ter Aar bestaat deze
maand 25 jaar en gaat dit ook groots
vieren. De feestweek begint met een
eucharistieviering op zondag 20 januari
om 11.15 uur in de H. Adrianuskerk als
dank voor wat zij in deze 25 jaar voor
de ouderen mocht betekenen en met
een misintentie voor de levende en
overleden KBO leden. Het KBO koor zal
tijdens de viering haar medewerking
verlenen. De KBO nodigt iedereen uit
deel te nemen aan deze viering.

Jubilarissen Soli Deo, Arie v.d. Zwaan en Wil Bentveld-v.d. Pijl 50 jaar koorlid.
Ans Slof en Wil Hijdra 25 jaar lid van het koor.

Vrijdagmiddag 25 januari is het feest
bij Avifauna voor alle KBO leden en
genodigden. De Senioren Club KBO afdeling Ter Aar werd officieel opgericht
in januari 1994. Initiatiefnemer voor de
oprichting was oud burgemeester van
Ter Aar, de heer Piet Verhoef. De doelstelling en grondslag van de oprichting
werd vastgesteld tijdens de oprichtings-
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Langeraar
vergadering en was: De KBO afdeling
Ter Aar stelt zich ten doel te werken op
basis van de godsdienstige, zedelijke,
culturele en sociaal - economische
maatstaven. Zij zal trachten gestalte
te geven aan de gelijkwaardigheid van
ouderen tot de overige leden van de
samenleving. Telde de club bij haar oprichting een 20 tal leden, in de loop der
jaren is dit aantal gegroeid naar ruim
670. De KBO afdeling heeft in deze 25
jaar een belangrijke maatschappelijke

functie verworven voor de ouderen
in de gemeente Nieuwkoop. Naast
het behartigen van seniorenbelangen
en seniorenaangelegenheden in de
gemeente, heeft zij een groot aantal activiteiten die onder andere gericht zijn
op het behoeden voor isolement van
ouderen, het geven van voorlichting
over gezondheid, veiligheid en culturele
aangelegenheden. Ouderenadviseurs,
belastinginvullers en het KBO Klussenteam verlenen desgevraagd hulp.

De KBO afdeling Ter Aar is zelfstandig,
maar aangesloten bij de grootste landelijke ouderenbond de Unie KBO en
PCOB. Gezamenlijk hebben deze ruim
250.000 leden en is hiermee een zeer
belangrijke behartiger van seniorenbelangen op landelijk niveau.
Het KBO bestuur

Lief en leed
Overleden
3 november
11 november

Jacobus Cornelis van der Pijl
Antonius Cornelis van Kessel

87 jaar
61 jaar

Vanaf de Adrianustoren
•		In de Advent zal de H. Adrianuskerk open zijn op woensdagmiddag (5, 12 en 19 december) van 12.00 uur tot 13.00 uur
voor stilte en aanbidding. Meer informatie hierover vindt u in het algemene gedeelte in deze Samenstromen.
• Komt u mee zingen in de kerstsamenzang op zondagavond 16 december om 19.00 uur in onze kerk?
• De kinderen van Aeresteijn komen op woensdag 19 december om 17.00 uur naar de kerk voor hun kerstviering.
• De KBO-kerstviering is op vrijdag 21 december om 10.00 uur.
• Tweede Kerstdag is de eucharistieviering om 10.00 uur voor de gehele Claraparochie. Gemengd koor St. Caecilia uit
Nieuwveen/Zevenhoven komt zingen.
• Voor het complete overzicht van alle vieringen in onze federatie in de kersttijd verwijzen wij u naar het rooster
achterin dit blad.
• Zondag 1 januari 2019, Nieuwjaarsdag, is de viering om 10.00 uur. Na de viering kunt u elkaar van harte alle goeds
toewensen voor het nieuwe jaar.
• De pastoraatsgroep wenst u allen een zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig 2019.
• In januari kunt u de bekende envelop van de kerkbalans verwachten. Deze wordt zeer bij u aanbevolen.
• Op 16 januari start een nieuwe ronde stilte- en aandachtmeditatie. Interesse? Laat het Liesbeth weten
op (06) 28 25 62 86.
• In het weekend van 16 en 17 maart 2019 is de Stille Omgang. Het thema is: Vreugde is het onfeilbare teken van
de aanwezigheid van God.
• Ook in 2019 wordt in de vastentijd gevraagd om een gast aan uw tafel uit te nodigen. Denk er alvast eens over na.
• Namens de mensen die gebruik maken van de voedselbank; grote dank voor alle goede gaven die zijn gebracht.
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Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Mortuarium

kreeg de onderscheiding op dinsdag
13 november tijdens de repetitie, want
zij was 11 november verhinderd. Na de
viering werden het jubilerende koor en
de feestelingen getrakteerd op koffie
en een drankje in het volle parochiehuis. Ook de pastoraatgroep was er
met een presentje voor alle leden en
dat werd zeer op prijs gesteld. Het
werd een gezellige bijeenkomst. We
hebben het 50-jarig bestaan van het
koor tevens met een dagje uit gevierd.

Jongenskoor Dzvinochok

Misschien heeft u het nog niet gezien,
maar een mooie icoon van het kruis,
dat Leo van Klink maakte, mocht van
hem bij ons in de kerk worden opgehangen. We hebben het een mooie
en passende plaats gegeven in het
mortuarium aan de rechter muur. Leo
bedankt! Naast het kruis hangt interessante informatie.

Wat een feest, dat Oekraïens jongenskoor uit Kiev. Ruim 350 mensen
hebben genoten van dit prachtige koor,
dat voor de tweede keer in onze kerk
optrad. De reacties waren unaniem
geweldig en dat heeft u laten merken in
de vrijwillige bijdrage. Namens het koor
bedankt voor die gulle gaven en ook
alle opvangouders bedankt.

BCP

Andante 50 jaar
Een hele mooie viering op 11 november. Een goed gevulde kerk met ook
familieleden van de jubilarissen. Pastor
Bosma reikte onderscheidingen uit aan
vijf jubilarissen en ze kregen uiteraard
ook een bloemetje. Nog een jubilaris

De BCP wil ook de vrijwilligers bedanken zonder wie een dergelijk evenement niet te organiseren is.
BCP

Kerstwandeling
Op zaterdag 15 december wordt er een
kerstwandeling georganiseerd.
We starten in de Gereformeerde Kerk,
Achterweg 2 en de wandeling eindigt
in de Katholieke Kerk. In beide kerken
zijn optredens en is iets te beleven.
U wandelt door de dorpskern van
Nieuwkoop. In de route zijn verschillende plekken waar een scène uit het
kerstverhaal wordt gespeeld.
Vanaf 17.00 uur kunt u binnenlopen
in de Gereformeerde Kerk. Om de 10
minuten vertrekt er een groep met
een gids die u tijdens de wandeling
begeleidt en vertelt wat er gaat komen.
Rond 20.00 uur zal de laatste groep van
start gaan. De kerstwandeling duurt
ruim een uur. Aan het eind van de
wandeling staat in de Katholieke Kerk
koffie, thee en glühwein klaar.
Er staat ook een bus voor een vrijwillige bijdrage, om de gemaakte kosten
te kunnen dekken. Het belooft een
inspirerende middag/avond te worden.
U bent van harte welkom.
Comité Kerstwandeling,
Liesbeth van den Broek

Kerstsamenzang
V.l.n.r.: Corrie Eijs (50), Annie van Zoest (50), Wil van der Voorn (43),
Bert Buskermolen (49), Annie Hoogeveen (45)

In het restaurant van de “Kaleidoskoop”
zal op maandagavond 17 december
een kerstsamenzang plaatsvinden met
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Nieuwkoop
medewerking van harmonieorkest
Eensgezind onder leiding van dirigent
Nick Hoogland, Koor Spirit onder
leiding van Sjaak Warnaar en pastor
Heleen v/d Reep.
Om 19.00 uur is de zaal open en de
aanvang is om 19.30 uur. U wordt van
harte uitgenodigd deze gezellige sfeervolle Kerstsamenzang bij te wonen. Na
afloop is er warme chocolademelk en
glühwein.
Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop

Vanuit de pastoraatsgroep
- Onze oproep in het oktobernummer
van Samenstromen voor gastvrouw/
gastheer bij het koffiedrinken heeft
één nieuwe gastvrouw opgeleverd.
Als er één schaap over de dam is
volgen er meer? Wij wachten vol
spanning af.
- Donderdag 1 november hebben
wij Allerzielen gevierd, het was een
mooie en sfeervolle viering met
een drukbezochte tocht over ons
verlichte kerkhof. Ook werden er
weer bloembolletjes gepoot in het
herdenkingshart. Daarna was een
fijn samenzijn in het Parochiehuis.
Alle vrijwilligers en de vormelingen
bedankt voor jullie inzet, wat fijn dat
dit allemaal samen met jullie gerealiseerd kon worden.
- Wij feliciteren koor Andante met hun
50-jarig bestaan wat zij gevierd hebben op zondag 11 november.
- Tijdens onze vergadering in november hebben wij afscheid genomen
van Hannie Meier. Hannie is jaren lid
geweest van onze pastoraatgroep
en wij bedanken haar heel hartelijk
voor haar inzet. Wij wensen Hannie
en haar familie alle goeds toe en we
blijven elkaar zeker tegenkomen.
- Vrijdag 23 november is in onze kerk
het heilig sacrament van het vormsel
toegediend door Mgr. H.J.H. van den
Hende, bisschop van Rotterdam, aan
de vormelingen uit Nieuwkoop, Langeraar, Aarlanderveen, Nieuwveen en
Zevenhoven. Wij feliciteren jullie en
hopen dat jullie door deze Vormselkracht geïnspireerd zijn en actief zullen blijven in onze kerkgemeenschap.
12
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- Zondag 3 februari 2019 om 11.15
uur is de kinderzegen, tijdens deze
viering van woord en gebed zal
Pastor Bosma alle kinderen zegenen.
Iedereen is hierbij van harte welkom
en na afloop drinken we samen koffie achter in de kerk.
Wij wensen u allen heel fijne feestdagen toe en de allerbeste wensen
voor 2019!

Gezinsvieringen
Zondag 2 december is er een gezinsviering om 11.15 uur. Deze viering zal
in het teken staan van de advent. We
steken vandaag de eerste kaars aan op
de adventskrans.
Kerstavond om 19.00 uur vieren we de
geboorte van Jezus in een extra feestelijke gezinsviering.
In januari is er geen gezinsviering.
Maar… zondag 3 februari zijn we er
weer om 11.15 uur. Die dag is de
inmiddels traditionele kinderzegen. In
deze viering vragen we speciaal zegen
voor de kinderen.
Al deze vieringen worden, zoals altijd,
met veel zorg voorbereid. We hopen
deze maanden heel veel gezinnen te
mogen ontmoeten!
Wij wensen iedereen fijne, feestelijke
maanden en voor het nieuwe jaar
vrede, liefde en gezondheid.
Werkgroep gezinsvieringen

Kinderwoorddienst
Op zondag 16 december om 9.15 uur
en zondag 23 december om 11.15 uur
is er KinderWoordDienst. We gaan
samen op weg naar Kerstmis en hopen
dat veel kinderen ons komen helpen er
iets moois van te maken.
In het nieuwe jaar is er op zondag
13 januari KinderWoordDienst.
De KinderWoordDienst is speciaal
bedoeld voor kinderen van groep 1 tot
groep 5 of 6 van de basisschool. Onze
voorbereiding is op hen gericht.
We wensen u allen een fijne voorbereidingstijd op het Kerstfeest en voor het
nieuwe jaar vrede, voorspoed en geluk.
Werkgroep KinderWoordDienst

Uitnodiging Kindje Wiegen
Op Eerste Kerstdag is er Kindje Wiegen
in onze kerk. De werkgroep is al druk
bezig met de voorbereidingen. We
hopen dat er ook deze keer weer een
ouderpaar bereid is om met hun pasgeboren kindje met ons mee te doen.
Maar… iedereen mag meedoen! Dus
aan alle kinderen de vraag om Eerste
Kerstdag om 14.00 uur naar de kerk
te komen om samen de geboorte van
Jezus te vieren. Dit is ook voor de allerkleinsten onder ons een feestelijk
gebeuren. We hopen dat de kerk die
middag lekker vol zit want: hoe meer
kinderen, hoe groter het feest!
Tot 25 december!
Werkgroep Kindje Wiegen

Adventsactie voor Malawi
Zonder geboorteregistratie besta je
niet volgens de overheid in Malawi
en kun je geen aanspraak maken op
gezondheidszorg. Maar registratie is
pas sinds 2015 verplicht. Daarom zijn
er veel ongeregistreerde mensen en
vooral weeskinderen in Malawi. Ze zijn
vaak Hiv-positief dus een geboortebewijs is erg belangrijk voor het verkrijgen
van medicijnen.
De Adventsactie wil het werk steunen
van de wereldwijde christelijke gemeenschap Sant’Egidio. Zij geven hulp
aan families bij de geboorteregistratie.
Om dit goede doel te steunen zal er
een solidariteitsmaaltijd met Malawische gerechten gehouden worden in
de Orangerie te Zevenhoven op 14
december om 17.30 uur. U kunt zich
opgeven bij tuijttewaal@hotmail.com,
op het formulier achter in de kerk en
bij het secretariaat.
MOV

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Dinsdagvieringen
11 december, 9.00 uur
Woord- en communieviering
08 januari, 9.00 uur
Woord- en communieviering
22 januari, 9.00 uur
Eucharistieviering

Kindje Wiegen
Woensdag 26 december om 12.00 uur is
er Kindje Wiegen in de H. Nicolaaskerk.

gevierd. In een bomvolle kerk, prachtig
versierd, zijn we begonnen met een inspirerende eucharistieviering. Pastoor
Glas ging hierin voor en wij zongen liedjes uit ons repertoire van de afgelopen
50 jaar. Aan het eind van deze viering
werden onze jubilarissen in het zonnetje gezet en we kregen allemaal een
bloemetje en een leuke attentie van de
parochiekern Nieuwveen.

Oogstdankdag
Hierbij willen wij alle kwekers bedanken
voor de prachtige bloemen en planten
voor de Oogstdankviering.

Canta Libre

Vanuit de pastoraatsgroep
Zondag 2 december is het begin van de
adventstijd. De viering begint om 9.15
uur en wie weet komt de Goedheiligman ook nog even langs.
Na afloop van de viering op maandag
31 december om 19.00 uur is er gelegenheid om met elkaar terug te kijken
op het afgelopen jaar en te proosten
op het nieuwe jaar. Dit doen we met
oliebollen, appelflappen en bisschopswijn. We hopen u daar te ontmoeten.
Het duurt nog even, maar we wijzen u
alvast op de peuter- en kleuterviering
met kinderzegen. Dit is op zaterdag 2
februari om 11.30 uur. Na de viering
is er een lunch. De pastoraatsgroep
wenst u een fijne sinterklaastijd en
mooie Kerstdagen toe.
Pastoraatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven
en Diaken Van Aarle

Dag met een gouden randje
Zondag 28 oktober hebben wij, koor
Canta Libre, ons 50-jarig jubileum

Daarna was het tijd om alle aanwezigen
te verrassen met ons miniconcert. Een
mix van mooie liedjes, vierstemmig ingestudeerd en een hele uitdaging voor
ons, van onder andere Marco Borsato,
Andre Hazes, Bløf en tot slot Thank
You for the Music. Spannend, maar zo
leuk om te doen, én te horen aan het
eindapplaus. We kunnen heel trots zijn
op wat we u hebben laten horen.
Na afloop hebben we met iedereen
achter in de kerk koffie gedronken
met een speciaal voor ons gemaakt
‘50’-koekje. Heerlijk! Wij bedanken u
allen hartelijk voor uw aanwezigheid,
felicitaties, donaties en alle mooie
woorden. Dit 50-jarig jubileum was
voor ons allemaal “een dag met een
gouden randje”.
Canta Libre

St. Caecilia in December
Het koor St. Caecilia verzorgt zo’n 2 á 3
keer per maand de muzikale omlijsting
tijdens de viering. Nu de decembermaand voor de deur staat, willen we u
graag op de vieringen attent maken.
In deze maand zingen we met advent

op zondag 2 december in Zevenhoven
en zondag 9 december in Nieuwveen.
Uiteraard komt er een scala van adventliederen aan bod die iedereen mee
kan zingen. Daarnaast zingen we ook
liederen om naar te luisteren, zoals het
‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’
van J.S. Bach en ‘Tollite Hostias’ van
Camille Saint-Saëns.
Zondag 23 december zingen wij in de
eucharistieviering in Roelofarendsveen
en deze wordt uitgezonden op tv. Dan
is het al snel kerst en zingen we op Eerste Kerstdag in Nieuwveen en Tweede
Kerstdag in Langeraar. Ook hier weer
prachtige kerstliederen en bekende
Carols waaronder het ‘Joy to the world’
en ‘Unto us is born a Son’. We sluiten
op zondag 6 januari Kerst af met de
driekoningenviering.
Als koor zijn wij altijd op zoek naar
nieuwe uitdagingen en wij brengen
regelmatig nieuwe liederen ten gehore.
Door omstandigheden hebben een
aantal koorleden ons (tijdelijk) moeten.
Bij dezen wil ik een oproep doen aan
u allen: zijn er onder u parochianen
die graag willen zingen? Van elke partij
kunnen wij stemmen gebruiken dus
kom gerust langs! Wij repeteren op
donderdagavond van 19.30 tot 21.45
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Nieuwveen
uur in Zevenhoven of Nieuwveen.
Naast de muziek is er de gezelligheid
en saamhorigheid en een breed repertoire met voor elk wat wils!

werk. Het is gezellig om dit met elkaar
te doen onder het genot van koffie,
thee en wat lekkers.
Dus heren: doe gezellig mee!

Zoals u leest een ruime keus aan vieringen en we hopen u dan ook van harte
te verwelkomen en mee te vieren!
Daarbij wensen wij u alvast een goede
voorbereiding op het feest van de
komst van Christus.

Als u straks met Kerst de kerk binnenkomt en het zilverwerk schittert u tegemoet, weet dan dat deze groep vrijwilligers hier hard voor heeft gewerkt.
Namens de hele gemeenschap mag
ik deze zilverpoetsgroep heel hartelijk
danken voor hun inzet voor de kerk.

St. Caecilia

Interview met de poetsgroep
“Omdat het zilverwerk er zo smerig uitzag na een verbouwing in de kerk, ben
ik begonnen met zilver poetsen”. Aan
het woord is Ellie Egberts, de motor van
de poetsgroep.
Voor de Kerst, de Pasen en nog een
keer tussendoor is er een groep van
zo’n 8 vrouwen die een middag tussen
13.30 en 16.00 uur druk aan het poetsen zijn.
Al het zilver van de kerk; alle kandelaars (en dat zijn er nogal wat), wijwateremmer, Godslamp, de bel, wierookvat
en toebehoren worden driftig opgepoetst.
Alle bruine kandelaars worden, nadat
ze zijn afgewassen, met was ingesmeerd zodat het gelekte kaarsvet er
makkelijk af te halen is en het er weer
netjes uitziet voor de eredienst.
Eén poetster wordt wel zeer gemist, te
weten Tiny Wijfje, zij heeft dit vele jaren
trouw heeft gedaan maar is nu verhuisd naar Langeraar.

Marian Berkhout

Henk Borst
Henk is altijd bezig met wat groeit en
bloeit. De natuur in al zijn variaties is
zijn oogappeltje.
In de loop der jaren is Henk uitgegroeid
tot een vooraanstaand bomen-, bloemen- en plantendeskundige.
Het ontwerpen en aanleggen van een
tuin is voor deze tuinman helemaal
het einde en brengt hem als het ware
in de zevende hemel. Komt u gerust
eens kijken in de Nicolaashof naast
de R.K. kerk in Nieuwveen. U ziet dan
met eigen ogen wat er bedoeld wordt.
Bewonder het spel van kleuren en Bijbelteksten met uitbeeldingen die door
zijn toedoen tot leven zijn gebracht.
De vaste tuingroep van de H. Nico-

laasparochie in Nieuwveen wil, door
het plaatsen van een prachtige boom,
Henk bedanken voor de vele jaren van
vriendschap, samenwerking en tuinplezier!
De tuinvrijwilligers

Het kerstverhaal met de
Zandtovenaar en Zandprinses
Zondag 16 december 2018 is het zover.
Dan komen de zandtovenaar en de
zandprinses (Gert van der Vijver en
zijn dochter) naar onze kerk. Zij zullen
samen, begeleid door muziek, het
kerstverhaal gaan vertellen. Leuk voor
jong en oud.
De voorstellingen worden gehouden
om 14.00 uur en om 16.30 uur en duren een uur. De kaarten kosten € 8,- en
zijn tegen contante betaling te koop op
de volgende adressen:
Riet Spekman, Meeuwenplein 2,
Nieuwveen (0172) 53 73 67
Karin Verlaan, Roggeveldweg 23,
Nieuwveen (0172) 53 73 62
Annet Hoogenboom, Schoterhoek 23,
Nieuwveen (0172) 53 99 31.
Ook kunt u kaarten bestellen via:
zandtovenaar-nieuwveen@xs4all.nl.
Er wordt op deze dag van 12.00 tot
19.00 uur ook een kerstmarkt georganiseerd. In een gezellige sfeer staan er
diverse kramen rondom de kerk waar u
van alles kunt zien, proeven en kopen.
Ook zijn er optredens van koren en is
er kerstmuziek.

De vrouwen zouden het zeer waarderen als er ook mannen mee zouden
willen helpen, want poetsen is zwaar

De tuinvrijwilligers

Lief en leed
Overleden
20 oktober
01 november
12 november
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Mien van der Hoorn- van der Vlugt	
94 jaar
Cees Uijttewaal				 68 jaar
Wim van der Hoorn
		 101 jaar

Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus feliciteert en
deelt mee…
Op zondag 11 november vierden wij
het St. Martinusfeest, het patroonsfeest
van onze parochiekern. Traditiegetrouw wordt dan ook de Martinuspenning uitgereikt aan een parochiaan
die als vrijwilliger zich bijzonder inzet
of ingezet heeft. Dit jaar viel de eer te
beurt aan mevrouw Agaath Pietersen.
Al vele jaren zingt Agaath, eerst het
dameskoor, later mee-gefuseerd naar
Cantabo. Daar is ze momenteel voorzitter, een rol die haar past als een jas.
Trouw op alle repetities, vergaderingen
en overleggen. Ook verzorgt ze de huisbezoeken als de liedjes voor uitvaarten
besproken moeten worden met de
nabestaanden. In Nieuwkoop regelt
Agaath de vrijwillige bezetting voor de
kerkvieringen in de Kaleidoscoop.
De viering werd ondersteund door
Cantabo en Waimbaji onder de bezielende leiding van Pia, Hans en Niels,
traditioneel afgesloten met het Martinuslied. Na de viering hielden we in de
Jozefzaal een korte ‘parochievergadering’ waarin belangstellenden bijge-

praat werden door de PCB en PG over
het beleid en de activiteiten van het
afgelopen jaar.
De avond ervoor werden in de Rietzanger de vrijwilligers van onze parochie
in de watten gelegd met een gezellige
avond. Een terecht DANKJEWEL aan
iedereen die onze parochiegemeenschap draagt.
We zijn inmiddels aangekomen in de
donkere dagen voor kerst, al zou je
het qua temperatuur nog niet altijd
zeggen. Voor de één een periode van
gezelligheid, lichtjes in de tuin (het één
is niet afhankelijk van het ander!), voor
de ander een periode van melancholie,
weemoed of misschien wel eenzaamheid tijdens de lange donkere avonden. Gezinnen werden het afgelopen
jaar verblijd met een kindje, anderen
moesten juist afscheid nemen van een
dierbare.
In de kerk wordt het kerkelijk jaar
afgesloten met het feest van Christus
Koning, in onze parochiekern op 25
november. Om 11.15 uur gaat diaken
Van Aarle voor.

Agaath Pietersen ontvangt de Martinuspenning

Tijdens de advent bereiden wij ons
voor op het feest van de geboorte. Wij
zijn verheugd dat ook de basisschool
een kerstviering verzorgt op vrijdag 21
december; pastor van de Reep gaat
hierin voor. Op kerstavond beginnen
we met de nachtmis om 23.00 uur met
pastor van de Reep en Waimbaji en op
Eerste Kerstdag vieren we de mis met
Cantabo. De allerjongsten zijn welkom
tijdens het Kindje Wiegen op Tweede
Kerstdag om 11.00 uur. Daarna is de
kerk elke dag tot oudjaar van 14.00
tot 16.00 uur open om de kerststal te
bewonderen. Het wereldlijke jaar wordt
traditioneel afgesloten op 31 december
met een viering met pastor Hoogenbosch, Waimbaji, oliebollen en warme
wijn.
Met de kerst in aantocht starten ook de
voorbereidingen voor de bouw van de
kerststal. Jan van Capel bedenkt hoe de
stal er dit jaar uit komt te zien, - komen
er dakpannen op of riet? - verzamelt
materialen en tovert de hele kerk om
tot een groot kersttafereel. Linksvoor
een woestijn met oase voor de koningen met hun kameel, rechtsachter een
groepje schapen met hun herder en
voorin de kerk de stal met de ster en
de engel er boven. Jan maakt er elk jaar
veel werk van en veel mensen komen
in de week tussen kerst en oudjaar
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Noorden
de stal bewonderen. Jan zoekt nog
helpende handen die in de twee weken
voor Kerst een poosje willen helpen.
Aanmelden kan bij Jan van Capel en het
parochiesecretariaat, of loop gewoon
binnen als Jan bezig is.

Kindje Wiegen
Op Tweede Kerstdag is er weer Kindje
Wiegen in de H. Martinuskerk in
Noorden. Het kerstverhaal begint om
11.00 uur. Lijkt het je leuk om mee
te spelen in het kerstverhaal? We zijn
nog op zoek naar herders, schaapjes,
engeltjes, grote engel, ster, 3 koningen,
kameel en een bode. Verder zoeken
we nog ouders die kunnen helpen met
opbouwen, schminken, omkleden en
opruimen. Je kan je aanmelden bij Kitty
Wahle-Rotteveel via e-mailadres
Rotteve09@xs4all.nl We oefenen op
zaterdagmiddag 15 december om
16.00 uur in de H. Martinuskerk in
Noorden. Als je het leuk vindt, kun je
een tekening maken voor kindje Jezus.
We hopen jullie te zien!
Werkgroep Kindje Wiegen

Terugblik Allerzielen
Op vrijdag 2 november was de viering
van Allerzielen. Hans Brouwer en Hennie Toonen gingen namens de avondwake groep voor in de gebedsdienst.
Het koor Waimbaji zong mooie liederen

Kindje Wiegen
onder leiding van Hans Schoenmakers,
die ook een toepasselijk lied speelde op
de accordeon. De overledenen werden
genoemd en van ieder werd kort iets
verteld. De acolieten staken een herinneringskaars aan op de standaard, die
door de bloemengroep prachtig was
versierd met hortensia’s. Ook werd
er een witte roos in een vaas gezet.
De kaars en de roos mochten door
de nabestaanden van de overleden
parochianen van het afgelopen jaar na

de viering meegenomen worden. Na
afloop van de viering was er een tocht
naar het kerkhof dat door Rock Solid
sfeervol was verlicht met vuurkorven
en fakkels en brandende kaarsjes
langs de paden. De rieten mand met
de witte rozen werd neergezet bij het
monument van ongedoopte kinderen.
De tuingroep had er voor gezorgd dat
de paden goed begaanbaar waren.
Hans Brouwer sprak een gebed uit en
zegende de graven, waarna Waimbaji
nog een mooi lied zong met accordeon
begeleiding. Veel parochianen hebben
een brandend graflicht neergezet op
het kerkhof bij hun dierbaren. Zo hebben wij onze overleden parochianen
liefdevol in warmte en licht herdacht.
Na afloop was er voor degene die daar
behoefte aan hadden gelegenheid om
na te praten bij een kopje koffie in de
Jozefzaal. Wij danken de vele vrijwilligers van de verschillende werkgroepen
die een steentje hebben bijgedragen
aan deze viering van verbondenheid!
Werkgroep Allerzielen

Terugblik Allerzielen
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen op vrijdagmorgen
21 december Eucharistieviering
4 januari Woord en Communieviering
18 januari Woord en Communieviering

Heilig Vormsel
Op dinsdagavond 30 oktober was de
viering van vergeving met de vormelingen. Het thema was; Sorry, het spijt
mij echt! Kan ik het goed maken? Kunt
u mij vergeven? Allemaal vragen waar
de vormelingen op meerdere manieren
mee bezig geweest zijn. Een bijzonder
mooie waardevolle avond.
Hierna waren er nog 2 bijeenkomsten
en op 23 november ontvingen zij het
Heilig Vormsel in de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nieuwkoop.

Samenstromen
U bent één van de velen die ons blad
Samenstromen op zijn waarde weet
te schatten. Mogelijk leest u het hele
blad van voor naar achter, misschien
beperkt u zich tot de pagina van onze
eigen kern, of kijkt u alleen naar de
laatste pagina’s met de informatie

Heilig Vormsel

over de vieringen. Hoe dan ook, elke
maand wordt het blad bij u bezorgd en
informeert het u over allerlei zaken die
onze parochie aangaan. Elke maand
zijn er weer veel mensen in de weer om
van het blad een lezenswaardig blad
te maken. Schrijvers gaan aan de slag
om kopij te produceren. Kopij wordt
aangeleverd vanuit alle kernen, al dan
niet voorzien van een bijpassende foto.
De secretariaten verzamelen die kopij
en sturen het door naar de redactie.
De redactie gaat er daarna mee aan de
slag. Het eindresultaat is een prachtig
verzorgd blad met volop informatie
over al die kernen in onze federatie.
U ziet, zo’n blad komt niet zomaar tot
stand. Naar wij hopen, waardeert u ons
parochieblad. U krijgt het zomaar op
de mat, zonder dat daar een verplichte
geldelijke vergoeding tegenover staat.
Maar een vrijwillige vergoeding, mogen
wij het daar met u eens over hebben?
Onze vraag aan u: bent u bereid om op
vrijwillige basis een financiële donatie
te doen om ons te helpen om de niet

geringe kosten van dit maandelijkse
blad te helpen dragen? U zou ons er
in ieder geval heel blij mee maken. Wij
zien uw gulle gaven graag tegemoet
op bankrekeningnummer NL02 RABO
0300 3183 24. Dank u wel voor uw
bijdrage.

Adventsactie
Dit jaar heeft de gezamenlijke MOV
van de Clara en Franciscus parochie
gekozen om actie te voeren voor een
project in Malawi in Afrika. Het gaat om
een project waarbij de arme bevolking
wordt geholpen om een geboortebewijs aan te vragen. Zonder geboorteregistratie is er geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Zaken die wij
hier heel vanzelfsprekend vinden. Het
programma om de registratie te bevorderen heet BRAVO!. Het is opgezet
door de gemeenschap Sant’Egidio, een
christelijke lekengemeenschap aldaar.
Zij zorgen voor hulp, training en voorlichting over het belang van de registratie. De meest kwetsbare groepen als
weeskinderen, HIV besmette kinderen
en jonge moeders worden als eerste
voorzien van een geboortebewijs. Zo
hebben ze in ieder geval kans op scholing en gezondheidszorg.
Om dit goede werk te ondersteunen
houden we in de Adventstijd tweemaal
een extra collecte; op zondag 2 en 16
december. Op vrijdag 14 december
vanaf 17.30 uur organiseert de MOV
een Malawische maaltijd in de Orange-
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Zevenhoven
rie in Zevenhoven. Noteer dit alvast in
uw agenda. We hopen u daar te zien!
Opgeven kan via het formulier achter in
de kerk of bij Gerard van den Ham.

Peuter- kleutervieringen
Bij de peuter- kleuterviering van 28
oktober was het thema: Bidden met
Maria. Wij hebben gezongen en geluisterd naar een verhaal over Maria.
Ook hebben we bij de Mariagrot een
kaarsje opgestoken en gebeden voor
zieke mensen. Koster Gerard heeft nog
wat verteld over de grot. De kinderen
konden daarna een lichtje voor Maria
knutselen en een kralen armbandje
of snoertje waarmee zij kunnen leren
bidden.

Wij gaan samen zingend, biddend en
trommelend op weg naar kerst in deze
viering voor jong en oud, groot en
klein. Wij gaan samen de herders en de
schaapjes naar de kerststal brengen.
Na de viering is er limonade, koffie
of thee voor iedereen. Daarna gaan
wij muziekinstrumentjes en een mooi
kerststukje maken.

Kindje Wiegen
Woensdag 26 december om 12.00 uur
is er Kindje Wiegen in de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen.

Nieuwjaar

De volgende peuter- kleuterviering
is op zondag 9 december in de H.
Johannes Geboortekerk om 10.00 uur.

Op zaterdag 2 februari om 11.30 uur is
de peuter- kleuterviering met kinderzegen in H. Nicolaaskerk in Nieuwveen. U
kunt deze datum alvast noteren; meer
informatie volgt te zijner tijd.

Kerstmis
De afgelopen jaren organiseerde onze
kern op Eerste Kerstdag een kerstonbijt
voor alleenstaanden. Dit jaar gaat dit
helaas niet lukken. Dit als gevolg van
de vroege aanvangstijd van de viering
op Eerste Kerstdag. Deze viering begint
namelijk om 9.15 uur. Om dan ruim de
tijd te vinden voor het nuttigen van een
uitgebreid ontbijt zou u de wekker veel

Lief en leed
Overleden
17 oktober
18 oktober

Ferry de Bruin 
Gijs Wieman 	

Gedoopt
11 november

te vroeg moeten zetten. Graag nodigen wij u daarom uit om deze viering
samen met ons bij te wonen. Na afloop
is er dan een gezellig samenzijn in de
Orangerie met koffie, thee en wat lekkers, wat uitgebreider dan we normaal
gesproken aanbieden. We maken er
een gezellig begin van de kerstdagen
van. Komt u ook?

71 jaar
78 jaar

Het lijkt misschien wel erg ver weg,
nieuwjaar wensen, maar u weet ook
wel: de tijd vliegt en voor u het weet,
staan we met een oliebol en een glas
champagne in de hand naar vuurwerk
te kijken en wensen we elkaar een
voorspoedig 2019. Ook in onze kern
willen we elkaar een gelukkig nieuwjaar
wensen. Deze keer vindt dat plaats
op 6 januari, na afloop van de viering
van 11.15 uur. Voorzitter Dirk Janmaat
zal op zijn geheel eigen wijze het jaar
2018 nogmaals onder de loep nemen
en daarna proosten we met elkaar.
Ook hiervoor geldt: u bent van harte
welkom.

Activiteiten Orangerie
Vrijdagmiddag 14 december gaan we
kerststukjes maken in de Orangerie.
Neemt u zelf een bakje of schaal mee
en uw snoeischaar? Wij zorgen voor
de materialen. Om 14.00 uur staat de
koffie en thee voor u klaar. Kosten € 8,Opgeven vóór maandag 10 december
bij Gerda Waelen, gerdakorver@gmail.
com.
Dinsdag 22 januari gaan we een bezoek
brengen aan het Beeld en Geluid
Museum in Hilversum. We verzamelen
om 9.00 uur bij de Orangerie. Neem,
als u die heeft, uw museumjaarkaart
mee, dan kunt u gratis naar binnen. We
zullen met auto’s er naar toe gaan, bij
uw opgave even aangeven of u ook wilt
rijden. Opgeven vóór vrijdag 18 januari
bij Joke, jokevtol@gmail.com.

Ying Jia van Tol
Gerda, Joke en Gerda
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Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Uitzien naar…
Half november reed ik langs een tuincentrum. In deze novembermaand was
de zaak al aardig in kerststemming,
met kerstballen en arrensleeën, kerstmannen en Jingle Bells en vooruit ook
wat engelen. Maar buiten, dat was onverwachts…, het had ook al gesneeuwd!
De bomen en struiken in de mooiste
herfstkleuren langs de weg zuchtten
onder een flinke laag nepsneeuw.
Helpt het u om uit te zien naar Kerstmis of moet u er ook een beetje om
lachen?
We staan aan het begin van de Advent,
de eerste kaars gaat aan… Een teken
van belofte, een aanwijzing dat Hij
komt, de Messias.
Ons geloof is een geloof van de hoop,
van de belofte en daarmee is het een
optimistisch geloof. We leven van de
belofte, dat God ons zegt “Ik ben er, Ik
zal er zijn voor jou.” Op welke manier
is niet zo heel duidelijk en zeker niet
voorspelbaar. Maar we vinden het
niet gemakkelijk om op die belofte
te vertrouwen. Liever zouden we die
belofte ook willen aanraken, kunnen
vastpakken. Zoals we ook niet kunnen
afwachten of we sneeuw zullen krijgen

en daarom maar nepsneeuw spuiten
in november en asperges willen eten in
december.
In de Advent oefenen we ons in de
kunst van het wachten, de kunst van
het vertrouwen op Gods belofte. Dat
wachten zal beloond worden door het
Kind van Bethlehem.
Ik wens u een goede Adventstijd toe
en een zalig Kerstfeest.

Kerstmis vieren
Nog voor het echt Kerstmis is, zijn er al
verschillende gebeurtenissen in kerstsfeer in de kerk. Het kerstconcert van
DHH op zondag 16 december. En de
Ter Doesschool viert met kinderen en
ouders een kerstavond op woensdag
19 december.
Verschillende parochianen zijn daarvóór druk bezig om de kerstversiering
tijdig op orde te krijgen. Het zal vast
weer heel mooi worden. Wilt u een
handje meehelpen, meldt u dan bij
Theo Baak.
Dit jaar zijn er twee Kerstvieringen. Op
Kerstavond de familieviering om 19.00
uur met een dubbelkoor! Enjoy en het
Nederlandstalig koor versterken elkaar.

Op Kerstmorgen wordt de feestelijke
eucharistie gevierd om 9.15 uur met
zang van Inspiratie.
Op Tweede Kerstdag is de viering in de
Petruskerk om 10.00 uur met ondersteuning van koor LEF. Op zondag 30
december komen we samen in kerstsfeer om 11.15 uur. Lekker even samen
de vertrouwde kerstliedjes zingen.
Zondag 6 januari vieren we het feest
van Driekoningen. Vroeg, om 9.15 uur,
maar daarna is het wel koffie drinken
mét Driekoningenkoek. Vind je een
boon in de koek, dan ligt er een verrassing voor je klaar!
Pastor Marjo Hoogenbosch

Bent u al voorkeursparochiaan?

Jubilarissen Nederlandstalig koor

In het verleden woonden en werkten
onze parochianen en hun gezin dicht
bij de kerk. Dit is in de loop van de tijd
veranderd. Nu woont de familie vaak
wat verder weg en ook het werk (of de
kerk) is niet altijd meer om de hoek.
Mobiliteit en keuzevrijheid zijn toegenomen. Wij krijgen steeds vaker vragen
van parochianen die verhuisd zijn maar
toch bij onze parochie (of één van onze
parochiekernen) willen horen, omdat
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Hoogmade/Woubrugge
ze zich hier kerkelijk het meest ‘thuis’
voelen. Dit kan, het wordt sinds kort
voorkeursparochiaan genoemd. Een
voorkeursparochiaan is een parochiaan die niet binnen de parochiegrenzen woont maar de vrije keuze heeft
gemaakt om in onze parochie (of één
van de parochiekernen) ingeschreven
te blijven staan. Een voorkeursparochiaan heeft daarmee dezelfde lusten en
lasten als andere parochianen. U kunt
gebruik blijven maken van alle voorzieningen (zoals deelname aan vieringen,
pastorale zorg, toezending parochieblad of begrafenis op één van onze
katholieke begraafplaatsen). Van onze
kant vragen wij u onze parochie(kern)
financieel te blijven ondersteunen in de
vorm van een jaarlijkse kerkbijdrage.
U kunt (voorkeurs)parochiaan worden
door u schriftelijk aan te melden bij het
secretariaat van de betreffende parochiekern. Adressen en openingstijden
op onze website www.rkgroenehart.nl.
Parochiebestuur H. Clara en Franciscus
Federatie

Goed nieuws voor een gezond
wereldbeeld
De eerste 3 van “10 geboden”
Het nieuws kan overweldigend zijn.
Berichten over oorlog, aardbevingen,
honger en andere ellende overspoelen
je. Als je naar de cijfers kijkt, is er ongelofelijke vooruitgang geboekt. Sterker
nog: we zijn rijker, veiliger, gezonder en
slimmer dan ooit.
Waarom weten we dit niet? De Zweedse geleerde Hans Rosling, beschrijft
in zijn boek ‘Feitenkennis‘ de menselijke denkfouten, ofwel ‘instincten’ die
daarvoor zorgen. Ze zijn vertaald in
‘Tien geboden voor een gezond wereldbeeld’. Vandaag de eerste drie: zo blijf
je overeind in de nieuwsstorm!
1. Zie de meerderheid (kloof-instinct)
• Let op bij: vergelijkingen. In alle groepen, of je het nou hebt over landen of
over mensen, zijn er altijd een aantal
die er vér bovenuit steken en een aantal die hélemaal onderaan bungelen.
De meerderheid zit er meestal ergens
tussenin. Er is vaak geen sprake van
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een kloof; dingen nemen geleidelijk
af of juist geleidelijk toe. Vaak horen we, bijvoorbeeld, over de ‘kloof
tussen arm en rijk’. Er is inderdaad
een enorm, gênant groot verschil in
inkomen tussen de allerarmsten en
de allerrijksten op deze wereld. Maar
verreweg de meerderheid van de
wereldbevolking (5 miljard mensen)
bevindt zich wat betreft inkomen
ergens tussen deze twee uitersten in.
2. Wees berekend op slecht nieuws
(negativiteits-instinct)
Informatie over negatieve gebeurtenissen bereikt ons sneller en blijft langer
hangen. Dat komt zowel door de focus
van media op negatief nieuws, maar
het komt ook door ons eigen ‘negativiteitsfilter’. Mensen hebben de neiging
om eerder het slechte zien dan het
goede. Bedenk dat, ook wanneer het
beter gaat, we dat vaak niet horen.
• Maak onderscheid tussen een niveau
(bijvoorbeeld ‘goed’ of ‘slecht’) en een
richting van verandering (bijvoorbeeld
‘slechter’ of ‘beter’). Er kunnen twéé
waarheden tegelijk bestaan, zegt Rosling. Iets kan zowel slecht zijn, maar
óók beter… Het is slécht dat wereldwijd vier op de honderd kinderen
voor hun vijfde levensjaar sterven.
Maar het is béter dan 25 jaar geleden,
toen nog negentien kinderen op de
honderd stierven.
• Besef: ‘goed nieuws is geen nieuws‘.
Door de media wordt goed nieuws

bijna nooit gemeld. ‘Nieuws’ is per
definitie slecht.
• Besef: ook geleidelijke verbetering
is geen nieuws. Wanneer een trend
geleidelijk verbetert, met periodieke
dips, is de kans groter dat de dips
worden opgemerkt dan de algehele
verbetering.
• Besef: meer slecht nieuws is niet
perse meer leed. Meer slecht nieuws
kan ook komen door de focus van
journalisten op misstanden in de wereld. Het hoeft niet te betekenen dat
het ook daadwerkelijk slechter gaat in
de wereld.
3. Lijnen kunnen buigen
(rechtelijn-instinct)
De aanname dat een lijn gewoon rechtdoor zal blijven gaan, klopt meestal
niet. Sterker nog: zulke lijnen zijn in
werkelijkheid zeldzaam. Neem als voorbeeld de groeiende wereldbevolking: in
de afgelopen eeuw was er een lijn stijl
omhoog. Velen vrezen dat die stijging
door zal zetten met dramatische gevolgen. Omdat het aantal kinderen per
vrouw echter fors daalt (van 5 in 1960
tot 2,4 vandaag) zal die lijn dus ook fors
afbuigen.
• Ga niet uit van rechte lijnen. De
meeste trends volgen geen rechte
lijnen, maar zijn S-bochten, bulten of
dubbele lijnen. Geen enkel kind houdt
ooit de groei aan die het in de eerste
zes maanden bereikt, en geen enkele
ouder zal dat verwachten.

Fransicus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Veranderingen bij R.K. begrafenisvereniging St. Barbara
Leimuiden-Rijnsaterwoude

gevoed met de nodige achtergrond
informatie.

Vanaf 1 januari 2019 zijn we bereikbaar
op telefoonnummer (06) 13 44 91 07.
Dit is het nummer van Mary van Leeuwen uitvaartverzorging die voor ons
vanaf die datum de begrafenissen en
crematies regelt. Tot 1 januari geldt
nog het nummer (06) 23 57 77 58.

Jubilarissen
Graag willen wij u melden dat er bij
het St. Caeciliakoor 4 leden zijn die
respectievelijk 40 jaar en 25 jaar aan
ons koor verbonden zijn. 40 Jaar Nel
Engele-Hartveld en Hannie van der
Hoorn-Pijnacker. 25 jaar Marjan de
Graaf-Knelange en Ina Mollers-van der
Geest. Dames van harte gefeliciteerd
en nog vele gezonde en muzikale jaren
toegewenst.

Zingen een superfood voor
lichaam en geest
Het is wetenschappelijk bewezen
zingen is o.a. goed voor de longen
en voor het psychisch welzijn. Kom
eens luisteren of zing mee tijdens
een repetitie van het St. Caeciliakoor
Leimuiden-Rijnsaterwoude. Wij repeteren iedere woensdagavond van 19.00
uur tot 21.00 uur het gehele jaar door.
Het St. Caeciliakoor kent geen lidmaatschap in de zin van een vereniging. Er
zijn dan ook geen kosten aan verbonden. Het koor bestaat uit 8 sopranen,
9 alten, 3 bassen en 5 tenoren. Weet u
niet bij welke stempartij u thuis hoort?
Geen probleem. Onze dirigent weet bij
de eerste noten bij welke stempartij u
thuis hoort.
Over ons koor
Ons koor staat al bijna 36 jaar onder
vakkundige leiding van dirigent Theo
van der Hoorn. Theo studeerde accordeon, orgel en koordirectie aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht
en aan het Sweelinck Conservatorium
te Amsterdam. Hij maakt van bestaande liederen regelmatig 4 stemmige
zettingen. Met de nodige inspiratie, zijn
humor zijn geduld en uiteraard zijn niet
aflatende enthousiasme weet hij de
koorleden te prikkelen tot nog betere
prestaties. Ook worden de koorleden

Tot slot
Enkele dagen voor de kerst, op zondag
23 december 2018, zal het Sint Caeciliakoor voor de negentiende keer een
kort kerstconcert geven in Het Trefpunt
aan de Peppelhof te Leimuiden.
Het Trefpunt in De Peppelhof bleek de
afgelopen jaren voor ons een prima
klinkende ruimte te zijn voor een klein
concert.
Voor het eerst kan iedereen die dat wil,
ook zelf een aantal bekende kerstliederen meezingen. Naast dat zelf zingen
gaat u van het koor a capella zang
en begeleide koormuziek horen. Die
begeleiding wordt verzorgd door Frans
Kooiman op gitaar. Een warm begin
van de kerstdagen!
De aanvang is 11.00 uur en iedereen
is welkom, de entree is gratis en de
koffie met wat lekkers staat klaar. Dank
daarvoor aan de vrijwilligers van Het
Trefpunt.
Het St. Caeciliakoor wenst u allen Zalige
Kerstdagen en een Voorspoedig 2019.
Wij willen u graag verwelkomen op
zondag 23 december 2018.
Met muzikale groeten, Paul Gerritsen,
Voorzitter St. Caeciliakoor.

Lief en leed
Overleden
1 november		

Rie Waasdorp-Maijenburg-Vianen	

87 jaar

Volkskerstzang Leimuiden
en Rijnsaterwoude
Zoals al jarenlang gebruikelijk is er
ook dit jaar weer de bekende ‘Volkskerstzang’ en wel op zondagavond
16 december a.s. om 19.00 uur in de
Dorpskerk te Leimuiden. Het thema
luidt: ‘Hoe zal ik U ontvangen?’
Naast de kerstliederen die we met
elkaar zingen zal koor ‘Resonans’ o.l.v.
Marc Schaap enkele liederen uit hun
repertoire laten horen.
Na afloop is er gelegenheid om in
‘De Ontmoeting’ wat na te praten bij
een kopje koffie of thee. De toegang
is gratis; wel is er een collecte voor
een project van de ‘Wilde Ganzen’ die
we van harte bij u aanbevelen. Een
welkom aan iedereen die verlangt naar
licht, liefde en vrede….

Nieuws van Akkoord
Het kinderkoor is gestart met de voorbereiding voor kerst. Ook het projectkoor is gestart en gaat repeteren op 4,
11 en 18 december. Wil je ook meezingen met koor op eerste kerstdag?
Het koor zit op de eerste rij tijdens het
kerstspel. De repetities zijn heel gezellig
en er wordt heel veel gezongen! Advent
vieringen zijn er natuurlijk ook weer dit
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Leimuden/Rijnsaterwoude
jaar. Die zijn op 9 en 23 december. Iedereen is welkom bij een van de advent
vieringen. Als voorbereiding op Eerste
Kerstdag is er natuurlijk de repetitie
voor het kerstspel. Dat is op 16 december. Dit jaar vragen wij ons af voor wie
jij een deur open doet. Het kerstspel
is voor iedereen te bekijken op eerste
kerstdag om 11.15 uur met pastor
Bosma. Daarna houdt het koor even
lekker kerstvakantie. In het nieuwe jaar
gaan we er tegenaan met de legendarische playback show in februari. Genoeg
om mee te komen kijken en genoeg om
mee te doen in ieder geval.

bij het verkrijgen van een wettelijke
identiteit. Dit is echt nodig in Malawi.
Over het project leest u meer in deze
Samenstromen en over de activiteiten
die er in de Clara Franciscusfederatie
gehouden worden. In onze Sint Jan de
Doperkerk zal er begin december de
zogenaamde Sinterklaascollecte voor
dit goede doel gehouden worden. En
met Kerstmis een deurcollecte.
Wilt u zelf een gift over maken?
Dat kan ter attentie van:
Stichting BVA, rekeningnummer:
IBAN: NL 38 INGB 0002 0105 43 onder
vermelding van Adventsactie

Groetjes, Meg

Doctor Jos Moons

M.O.V. groep, Anneke Bosma

Gerardus kalender 2019
te koop!!!
Als u voor 2019 nog graag zo’n mooie
Gerardus kalender wilt, dan kunt u
deze bestellen bij Sonja Knelange.
Tel: (0172) 50 92 21 of
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl
Prijs kalender + schild: € 7,25.

Seniorenviering
20 december 2018
Om alvast in de kerstsferen te komen
is er donderdag 20 december weer een
seniorenviering in de St. Jan de Doper
kerk in Leimuiden en Rijnsaterwoude.
Alle senioren van onze parochie zijn
hierbij van harte uitgenodigd.
In het blad “Jezuïeten” is te lezen dat op
30 mei Jos Moons SJ aan de universiteit
van Tilburg zijn proefschrift verdedigde.
Het onderwerp van het proefschrift is:
De visie op Heilige Geest zoals die naar
voren komt in “Lumen Gentium”. Jos
mag zich voortaan doctor in de theologie noemen en het proefschrift was van
het niveau: “Met lof”. Proficiat!

De Adventsactie gaat
van start
Alle pasgeboren baby’s in Malawi
moeten geregistreerd worden.
Besta ik wel of niet!
Adventsactie 2018 steunt het programma BRAVO! van de wereldwijde
christelijke gemeenschap Sant’Egidio bij
hun activiteiten om mensen te helpen
22
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De woord en communieviering begint
om 9.30 uur. Diaken A. van Aarle gaat
hierin voor en het Ceciliakoor begeleid
dit met hun mooie zang. Na afloop is
er een gezellig samenzijn in de Priester
Hendrikzaal, koffie en thee met iets
lekkers staan voor u klaar.
Wilt u graag vervoer dan kunt u contact
op nemen met Mevr. Wil Koeleman,
tel. (0172) 50 87 39.
Oudjaar 31 December en Nieuwjaarsreceptie (afbeelding proost of oliebollen)
Maandag 31 december om 19.00 uur
sluiten wij het jaar 2018 af met een
Eucharistieviering met voorganger
Pastor B. Bosma.
Op zondag 13 januari is de nieuw-

jaarsreceptie. Vooraf is er eerst een
eucharistie viering om 9.15 uur daarin
gaat pastoor Glas ons voor. Daarna is
er gelegenheid om elkaar een gelukkig
2019 toe te wensen onder het genot
van kopje koffie of thee. Daarna proosten wij met elkaar op het nieuwe jaar.

Kinderzegen
En weer is er bijna een jaar voorbij. Wat
ook betekent, dat het weer tijd is voor
de jaarlijkse terugkomviering voor de
dopelingen en de kinderzegen. Dit zal
zijn op zondag 3 februari 2019 om 9.15
uur. Hiervoor nodigen wij alle kinderen uit om bij deze viering aanwezig
te zijn, met name de kinderen die de
afgelopen jaren gedoopt zijn. Uiteraard
zijn ook de ouders, broers, zussen en
overige familieleden van harte welkom.
Na afloop kunnen de ouders, van de
kinderen die in 2018 gedoopt zijn, hun
doopschelp in ontvangst nemen. Het
belooft een mooie viering te worden
met medewerking van kinder- en
tienerkoor Akkoord. We hopen dat wij
jullie mogen begroeten bij deze viering.
Werkgroep Dopen

Vieringen in de Peppelhof
In de komende periode zullen er verschillende vieringen in de Peppelhof
plaatsvinden.
Vrijdag 30 november
Eucharistieviering
voorganger pastor B. Bosma
Vrijdag 4 januari 2019
Woord- en Communieviering
voorganger pastor M. Hoogenbosch
Vrijdag 25 januari 2019
Eucharistieviering
voorganger pastor B. Bosma.

Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
4 december 9.30 uur Viering van woord
en communie in Oud Ade. Voorganger
is diaken A. van Aarle. Na de viering is
er koffie op de pastorie.
18 december 10.00 uur Eucharistie,
KBO viering in Rijpwetering met medewerking van het dameskoor. Voorgangers zijn pastor B. Bosma en diaken
A. van Aarle. De viering in Oud Ade
vervalt die ochtend. 15 januari 9.30 uur
Eucharistie in Oud Ade. Voorganger
is pastor B. Bosma. Na de viering is er
koffie op de pastorie. 29 januari 9.30
uur Viering van woord en communie in
Oud Ade. Voorganger is diaken A. van
Aarle.

Communieronde
Er is een communieronde op 4 en
18 december en 8 en 22 januari.

Secretariaat
Het secretariaat in Rijpwetering is
gesloten van 24 december t/m 4
januari. Wilt u uw intenties voor de
kerstdagen en begin 2019 tijdig aan
ons doorgeven? Voor dringende zaken
kunt u contact opnemen met een van
de leden van de pastoraatsgroep of de
beheercommissie.

aan de viering een aantal schoenendozen op school ingeleverd. Aan het eind
van de viering stond de teller op 41
dozen. Wij kijken terug op een mooie
viering en bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan deze bijzondere actie!
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Toos van der Poel en Monique van der
Geest

Gezinsviering 1ste zondag
van de Advent
Op zondag 2 december is om 9.15 uur
de volgende gezinsviering in de kerk
van Rijpwetering. Samen met diaken
van Aarle en het kinderkoor LOSZ zullen wij het begin van de advent vieren
en de eerste adventskaars aansteken.
Na de dienst is er de mogelijkheid om
nog even bij te kletsen en wordt er koffie en limonade geschonken.
Wij verheugen ons op jullie komst!
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Pauline Chauvet en Katrin van Polanen.

Viering met
schoenendoosactie
Zondag 4 november stond de gezinsviering in de kerk van Rijpwetering
weer in het teken van de jaarlijkse
actie Schoenendoos. Tijdens een goed
bezochte viering, met als voorganger
pastoor Jagerman en zang door het
kinderkoor, konden de kinderen de
versierde en gevulde schoenendozen
inleveren. Ook waren er voorafgaand

Adventsactie
Zondag 2 december zal er na de gezinsviering in Rijpwetering aandacht
worden besteed aan het project van de
adventsactie met als thema ‘Alle pasgeboren kinderen in Malawi moeten
geregistreerd worden’. Na de viering

worden er bij de koffie pindakoekjes
geserveerd omdat deze in Malawi worden gegeten om zo solidair te zijn met
de inwoners van Malawi.
Ook zal er een fotopresentatie achter
in de beide kerken van Oud Ade en
Rijpwetering te zien zijn en kunt u een
folder met informatie meenemen.
Tijdens de Advent staat er achter in de
kerken een spaardoos om uw gift in te
doen. En zondag 16 december is er na
de viering een deurcollecte voor het
Malawi project ‘Bravo’ welke zorgt dat
alle inwoners van Malawi een geboortebewijs kunnen verkrijgen.
Malawi behoort tot de armste landen
van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent
van de negentien miljoen inwoners
leeft onder de armoedegrens. De
aidsepidemie heeft de toch al slechte
economische situatie dramatisch
verergerd. Bijna niemand heeft een
geboortewijs. Zonder geboortebewijs is
er geen recht op onderwijs en gezondheidszorg. De Gemeenschap Sant’Egidio heeft in Malawi het programma
‘BRAVO!’ opgezet om geboorteregistratie te bevorderen. Meer informatie
vindt u op het algemene gedeelte van
de Samenstromen van november.
Gerrie Meerstadt, MOV groep

Lief en leed

Kinderwoorddienst
in de Adventstijd

Gedoopt
4 november Sarah Jansen, dochter van Arnaud Jansen en Hanneke van Schie
Anna Tilby, dochter van Nick en Marlieke Tilby

Omdat de adventstijd een mooie tijd is
van uitzien naar het geboortefeest van
Jezus, willen wij graag ook de kinderen
mee op weg nemen naar Kerstmis. Er
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Oud Ade/Rijpwetering
Sint-Bavokerk viert feest

zal er in de advent drie keer een kinderwoorddienst zijn om samen uit de
Bijbel te lezen en op een creatieve manier met de tekst aan de slag te gaan.
Noteer alvast in uw agenda de volgende data:
Zaterdagavond 8 december om
19.00 uur in Oud Ade
Zondag 16 december
om 9.15 uur in Rijpwetering
Zaterdagavond 22 december
om 19.00 uur in Oud Ade.
Heel graag tot ziens!
Katrin van Polanen en Pauline Chauvet

Kerstavond: Herdertjesviering
voor de gezinnen
Op kerstavond 24 december is om
19.00 uur de gezinsviering voor Kerstmis in Oud Ade. Tijdens deze Herdertjesviering zal er ook een mooi kerstspel zijn voor en door kinderen.
Het zou fijn zijn als er veel gezinnen
Kerstmis mee komen vieren! Het
kinderkoor LOSZ zorgt voor de kerstliederen en de voorganger is diaken
André van Aarle. Graag tot dan!!!
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Toos van der Poel, Claudia Straathof en
Pauline Chauvet.

De Oudadese Sint-Bavokerk viert feest.
Met Kerstmis bestaat het bedehuis
namelijk honderdvijftig jaar. In de
kerstnacht van 1868 werd de kerk na
een bouwperiode van ongeveer twee
jaar voor het eerst voor de eredienst
gebruikt. Bouwpastoor J. P. Görtz droeg
in aanwezigheid van zijn parochianen
– die financieel ijverig aan de bouw
hadden bijgedragen – voor het eerst de
mis op. Een bijzondere kerstviering dus
in het toenmalige Oud Ade!
Het feit van anderhalve eeuw SintBavokerk herdenken we met Kerstmis
tijdens de nachtmis op 24 december
om 23.00 uur. Voor deze nachtmis zijn
alle mensen van harte uitgenodigd.
Daarin wordt voorgegaan door pastoor
J. P. F. Glas en er zal worden stilgestaan
bij deze mijlpaal voor katholiek Oud
Ade. Wie jubileert geeft een cadeau.
Daarom zal er na afloop van de nachtmis aan alle kerkgangers een cadeau
aangeboden worden.

Oud en nieuw
Maandag 31 december is er om 19.00
uur een oudejaarsviering in Oud Ade.
Na de viering willen we het jaar met u
afsluiten met koffie en oliebollen.
Vanaf het eerste weekend in 2019 zijn
de vieringen op zaterdagavond weer
in Rijpwetering en de vieringen op zondagmorgen om 9.15 uur in Oud Ade.
We beginnen het jaar met de viering
op zaterdagavond 5 januari om 19.00
uur in Rijpwetering. Daarna is er koffie
en gelegenheid elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen. U bent van harte
welkom.

kelijker te begrijpen zijn voor de kinderen. We gaan er een mooie viering
van maken en hopen veel gezinnen te
ontmoeten.
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Wilma van Santen en Katrin van Polanen

Eerste pastoor Oud Ade terug
Binnenkort keert de eerste pastoor van
de Sint-Bavo parochie in Oud Ade terug
naar het dorp waar hij van 1846 tot
1863 werkzaam was. Historicus Hans
van der Wereld heeft na lang zoeken
het portret van Wilhelmus Lambertus
Mosmans (1811-1891) teruggevonden.
Zijn geschilderde beeltenis blijkt te
berusten in de pastorie te Velsen, waar
Mosmans na zijn pastoraat in Oud Ade
deken werd. Medewerkers van het
parochiesecretariaat in Velsen lieten
het schilderij op verzoek van Hans
professioneel fotograferen en middels
een scan zal voor de pastorie in Oud
Ade een fraaie reproductie worden
ingelijst. Dan zijn alle portretten van de
Oudadese pastores sinds 1846 bekend,
al hangen die nog niet allemaal in de
pastoriezaal. Eerder zorgde de historicus voor de reproductie van een fraai
geschilderd portret van de vroegere
Rijpweteringse pastoor Thomas Kwakman.

Gezinsviering met
kinderzegen
Op zaterdag 2 februari is er om 19.00
uur een gezinsviering met kinderzegen
in Rijpwetering. Hiervoor worden de
dopelingen van het afgelopen jaar en
ook alle andere kinderen van harte
uitgenodigd. Pastor Bosma is voorganger en het kinderkoor LOSZ zingt voor
en met ons.
Tijdens alle gezinsvieringen zijn de
lezingen aangepast waardoor ze mak24

www.rkgroenehart.nl

W.L. Mosmans van 1846-1863
pastoor in Oud Ade

Fransicus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Openingstijden secretariaat
Het secretariaat is rond de feestdagen
zoveel mogelijk gewoon open. Wij zijn
er uiteraard niet op 1e kerstdag en
nieuwsjaardag. We zijn ook gesloten op
donderdag 27 december.
Monic en Bep

Kindje wiegen
Op Tweede Kerstdag is er kindje
wiegen om 11.30 uur in de Mariakerk.
Graag nodigen we alle kinderen uit om
samen met ouders of grootouders te
komen.
We gaan niet alleen kijken/luisteren
naar het kerstverhaal maar we gaan
ook een knutsel maken. Misschien
gaan we nog wel luisteren naar kerstliedjes en je mag dan natuurlijk ook
mee zingen. We zien jullie graag op
Tweede Kerstdag.
Werkgroep Familiekerk

Concerten in de Mariakerk
In de Mariakerk zijn de volgende
concerten gepland: Zaterdag 15 december om 20.00 uur Cadans samen met
pop- en musicalkoor Scala.
Zondag 16 december om 15.00 uur Vox
Laeta met medewerking van het vocaal
ensemble Pavane uit Heusden en een
harpiste. Zaterdag 22 december om
20.00 uur Faith en Little Stars.
In de Petruskerk zijn geen concerten.

Kerstconcert Faith &
Little Stars
Ook dit jaar zal Faith weer een kerstconcert gaan geven. Dit zal op zaterdag
22 december zijn. Dit jaar zal kinderkoor Little Stars het voorprogramma
verzorgen en ook een aantal (kerst)
liederen ter gehore brengen. Het concert is in de Mariakerk en het voorprogramma zal om 20.00 uur starten.
De deuren gaan om 19.30 uur open.
Kinderkoor Little Stars en Faith hopen
dat u met velen naar de Mariakerk

komt, om alvast in de kerstsfeer te
komen. De toegang is gratis, wel zal er
een collecte zijn als bijdrage voor deze
avond. Ook op kerstavond zijn beide
koren te horen tijdens de kerstvieringen. De Little Stars zingen tijdens de
gezinsviering om 19.00 uur en Faith
tijdens de Nachtmis om 23.00. uur.
Beide vieringen zijn in de Petruskerk
Dennis Swiers, voorzitter Faith en
dirigent Little Stars

Vanuit de pastoraatsgroep
Televisievieringen in 2019
We krijgen veel leuke reacties op de
televisievieringen die vanuit Roelofarendsveen worden uitgezonden. Het
kaarsje aansteken voor onze dierbaren
overledenen, de jongeren en de kinderen in de kerk, de stralende pastoor en
een goed gevulde kerk worden als positieve punten aangehaald. De bisschop
heeft daarom verzocht om in 2019 ook
op deze manier met onze Petruskerk in
beeld te blijven.
Op zondag 23 december is de laatste
televisieviering van dit jaar. Het
St. Ceaciliakoor uit Nieuwveen/Zevenhoven verzorgt de muzikale ondersteuning. De eerste viering in 2019 is op
zondag 24 februari.
Nieuwjaarsreceptie 6 januari
Komt u ook op 6 januari naar de nieuwjaarsviering? De voorganger is pastoor
Glas. Na de viering is er gelegenheid
om elkaar te spreken en een Zalig
Nieuwjaar toe te wensen.
Ziekenzalving in Zorgcentrum Jacobus
De gezamenlijke ziekenzalving in
Zorgcentrum Jacobus wordt tijdens de
viering op dinsdag 12 maart 2019 toegediend door pastoor Glas en pastor
Bosma. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar, als u belangstelling heeft om te
komen dient u zich aan te melden.

Nadere informatie over aanmelding
volgt. Doordat dit op een dinsdag is
vervalt die dag de weekviering in de
Petruskerk.
Mededelingen
Naast de mededelingen, die u op
papier of via de mail ontvangt, kan het
voorkomen dat er na de viering nog
een extra bericht afgelezen wordt.
Deze aanvullende mededelingen zullen
een bepaald “gewicht” hebben zoals
informatie over een deurcollecte of
uitvaart.
Zonnepanelen
In de eerste week van november zijn
er zonnepanelen op het dak van de
Petruskerk geplaatst.
Oecumene
In mei 2019 wordt er weer een uitje
georganiseerd door het oecumenisch
beraad. Het zal een uitstapje worden
naar de Abdij in Egmond. Nadere informatie volgt. U kunt de datum alvast
reserveren in uw agenda, het wordt
zaterdag 11 of 18 mei.
Namens de pastoraatsgroep,
Ellen van der Willik
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Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
Oecumenisch viering
Zondag 20 januari om 10.00 uur
Petruskerk. Thema: Recht voor ogen
M.m.v. ds. Christa Jonkheer, diaken
André van Aarle en koor 2-gether met
projectleden, o.l.v. Jaap van Muijden.
In 2019 zet de week van gebed voor

de eenheid van christenen het recht
voor ogen. Met een concrete Bijbelse
oproep scherpt de week van gebed de
blik op recht en onrecht: zoek het recht
en niets dan het recht.
Anneke Rietbroek

Lief en leed
Overleden
20 okt.
20 okt.
24 okt.
26 okt.
29 okt.
		
2 nov.
6 nov.
6 nov.
10 nov.
14 nov.

Johannes Cornelis (Jan) van der Hoorn 
Petrus Johannes Maria (Peter) Pieterse 
Johanna Simonia (Jo) Hoogenboom-Baak 
Maria Wilhelmina (Ria) Bentveld-de Jeu 
Jeanne Arnoldina Theothima Maria (Jeanne) 
Bontje-Geers
Cornelia Maria Helena Lia) van Zanten-Touw 
Anthonia Maria (Toos) Neijman-Wolvers 
Theodorus Cornelis Christiaan(Theo) Zwetsloot 
Joseph Engelbertus (Jos) Bakker 
Cornelia Maria Theodora (Corrie) van Klink-Rodewijk 

87 jaar
63 jaar
77 jaar
75 jaar
96 jaar
77 jaar
85 jaar
74 jaar
89 jaar
67 jaar

Gedoopt
Koen Dobbe

Huwelijksjubileum
16 dec.

Cees en Corrie Wubbe 

WIJ ‘HERDERS’
Stel je eens voor: jij en ik terug in de tijd
als herders in het veld; lekker slapend, volledig uitgeteld.
Maar dan…ineens een zee van licht
een ongelofelijke pracht, en dat midden in de nacht!
Wakker worden door hemels engelengezang
verbazing alom en misschien wel een beetje bang?
De boodschap: “Er is een koningskind geboren!”
dat krijgen wij van een engel te horen.
Een koningskind in een stal…zo dichtbij
en “het is gekomen voor jou en mij!”
We gaan Hem bezoeken en eren; raken er niet over uitgepraat,
willen het iedereen vertellen, je weet hoe dat gaat.
Laat ons dat ook in het NU doen, ja laat de hele wereld het horen:
‘JEZUS, DE ZOON VAN GOD, HIJ IS GEBOREN!’
Dorothé Klein-Verdel
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50 jaar

Gezocht voor de actie
Kerkbalans
Voor de Actie Kerkbalans 2019, die
loopt van 19 januari tot en met 2
februari, zoeken wij voor een aantal
wijken nog vrijwilligers die de formulieren willen ronddelen. Als u nog wat tijd
over heeft voor een goed doel, meldt u
dan aan via het secretariaat, telefoonnummer (071) 33 10 40 of via de email:
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Bij voorbaat dank, werkgroep Kerkbalans

Doordeweekse vieringen
Petruskerk: iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur m.u.v. 25 december
(dan is de viering om 09.15 uur),
27 december en 3 januari (geen viering), 1 januari (viering om 10.00 uur).
Iedere woensdag om 07.00 uur
m.u.v. 26 december (viering om
10.00 uur) en 9 januari. Gogherweide
iedere vrijdag om 09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag
om 16.00 uur. Let op: zaterdag
1 december is er wel een viering, op
8 december niet, 22 december is er
een kerstviering om 16.00 uur.
Er is geen viering op zaterdag 5 januari.

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Kerstmis

Geloofsvraag

De K is van kindje,
Alle kinderen vinden het fijn om te kijken naar
het kleine Kindje in de kribbe.
Alle kinderen willen misschien ook lijken op
dat kindje Jezus, dat zoveel geluk en vrede bracht.

Waarom vieren we kerstmis op
25 december?
Bij mij thuis hangt een verjaardagskalender met verjaardagen van familie
en vrienden. Zou Maria er ook een
hebben gehad? En zou Jezus dan op
25 december staan?

De E van eenzaam,
Ook is deze tijd is er veel verdriet en eenzaamheid.
Kerstmis zegt ons: niemand mag in de kou
blijven staan.
De R van rijk.
Je denkt dan meteen aan geld en goed, maar
het kan ook rijk zijn van vreugde, rijk, diep
in je hart, net als in de stal

Op welke dag Jezus geboren is,
weten we niet. Er staat niets over
in de bijbel. Het was waarschijnlijk
geen winter, want de herders en hun
schaapjes waren ’s nachts in het veld.
Maar hoe komen we dan toch aan
kerstmis in de winter? Dat heeft met
de Romeinen te maken. Want zij vierden ‘het feest van de onoverwinnelijke zon’. Want zeiden ze; de zon gaat
iedere dag een beetje langer schijnen
en na de winter wordt het echt weer
lente en zomer. Het blijft echt niet
altijd koud en donker.

De S van soldaten.
Er zijn er zoveel over de wereld, te veel.
Oorlog en vechten! Waarom?
Het Kerstkind leert ons: vrede op aarde voor
alle mensen.
De T van thuis.
thuis is geborgenheid, gezelligheid en saamhorigheid.
Niet alleen rond de kerststal, maar altijd.
De M van Maria, de moeder van Jezus.
Het is ook de M van alle moeders, die zorg hebben voor hun kinderen.
Mogen zij, en natuurlijk ook de vaders,
thuis zorgen voor dezelfde sfeer als in de stal bij het Kindje Jezus.
De I van iedereen.
Kerstmis is er voor elk van ons.
Je huis en hart open zetten voor iedereen,
want ieder heeft een ander nodig.
De S van stilte en sfeer en slot.
Stil staan bij verdriet en bij vreugde.
Stil worden van geluk, sprakeloos van een wonder.
Het wonder van de geboorte van het Kindje Jezus.

Bron: kindengeloof.nl

Later, toen steeds meer mensen in
Jezus gingen geloven, zochten ze een
dag om Zijn geboorte te vieren. En de
feestdag van de zon vonden ze een
goede keuze. Want Jezus is het Licht
van de Wereld en in zijn licht zien we
hoeveel God van ons houdt. Daarom
vieren wij – midden in de winter – dat
Hij bij ons komt als ons licht. En dat
zijn liefde ons kille hart verwarmt.
Heleen van de Reep,
pastoraal werkster

Oplossing puzzel: kraak de code
Corry Hoogeveen wist de code te kraken en heeft de juiste oplossing ingestuurd.
Van harte gefeliciteerd! Je krijgt van ons een leuk prijsje toegestuurd!

Goede voornemens…
Lijkt het je als ouder leuk om iets rond kinderen en de kerk te doen (op momenten die je zelf kunt plannen) maar is het er gewoon nog niet van gekomen? De
redactie van Spraakwater is op zoek naar versterking!! Stuur een berichtje naar
samenstromenspraakwater@gmail.com. Gewoon doen! Ook ideeën voor leuke,
nieuwe rubrieken zijn van harte welkom!

De redactie van
Spraakwater wenst
iedereen hele fijne
kerstdagen en een
gelukkig 2019!
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Clara & Franciscus Algemeen

OMZIEN naar de ander
Adventsactie 2018 voor MALAWI

Gelukzoekers voor dubbel geluk

Vanaf de viering van 1en 2 dec. krijgen de MOV-leden tijdens
de 4 Adventsvieringen in alle kerklocaties de gelegenheid
aandacht te geven aan het Adventsproject van dit jaar: GEBOORTEREGISTRATIE VAN ALLE PASGEBORENEN IN MALAWI.
Dit project wordt uitgevoerd door de christelijke organisatie
Sant’Egidio met behulp van het programma BRAVO!

Wie wil dat niet? Jezelf inzetten voor het geluk van de medemens en er zelf gelukkig van worden. Heel eenvoudig!
Twee keer per jaar met ons gezellige team meedenken en
meedoen aan de kleinschalige, effectieve projecten van de
Advents- en Vastenactie, die door katholieke organisaties ter
plekke worden geleid. Er is al veel bereikt, bijvoorbeeld op
het gebied van onderwijs: 91 % van de kinderen wereldwijd
kan naar de basisschool. Wist u dat slechts één dollar investering in w.c.’s een winst oplevert van 5.5 dollar aan lagere
gezondheidskosten en hogere productiviteit en lagere kindersterfte. Maar er is nog altijd veel geld en inzet nodig om
de ontwikkeling en de leef- en werkomstandigheden van de
arme bevolking van de campagnelanden te verbeteren. Wie
wil onze gelukzoeker worden voor de parochies Langeraar
en Nieuwveen om met het MOV team ervoor te zorgen
dat meer mensen een fatsoenlijk leven kunnen leiden.
Meer informatie bij Tineke Uijttewaal tel. (0172) 53 83 22
tuijttewaal@hotmail.com

Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika. Slechts
vijf procent van de inwoners wordt bij hun geboorte geregistreerd. Gevolg hiervan is dat zij officieel niet bestaan; zij
mogen geen gebruik maken van voorzieningen als school en
gezondheidszorg en krijgen geen enkele vorm van bescherming. Hierdoor worden zij gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en mensenhandel.
BRAVO! helpt families
met het aanvragen van
geboortebewijzen en
zorgen dat de kinderen
geregistreerd worden in
een nationaal geboorteregister. De meest kwetsbare kinderen komen
het eerst aan de beurt;
daarna de vele kind-moeders en slachtoffers van
kind-huwelijken. Naast de
hulp bij registratie geeft
BRAVO! ook voorlichting
en trainingen. Wilt u dit project ook (geldelijk) steunen, dan
hopen we u te ontmoeten tijdens de vier Adventsvieringen,
want dan hoort én ziet u veel meer over dit Adventsproject
voor Malawi. Bij de uitgang van de kerken kunt u doneren
voor dit project.
Federatieve Adventsmaaltijd
Vrijdag 14 december organiseert de werkgroep weer een
gezellige Adventsmaaltijd met deze keer, zoals voor ons
gebruikelijk, heerlijke gerechten uit Malawi. Hiervoor bent u
allen van harte welkom in de Orangerie in Zevenhoven om
18.00 uur (inloop 17.30 uur). Na deze maaltijd zullen medewerkers van Sant’Egidio Nederland een presentatie geven
over dit bijzondere project BRAVO! Zij zijn bekend met het
project in Malawi. Hun presentatie zal worden ondersteund
met indrukwekkende beelden. Na afloop vragen we weer
een vrijwillige bijdrage.
Graag tot de 14de december in de Orangerie.
Federatieve MOV-werkgroep
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MOV team Langeraar en Nieuwveen

Actie kerkbalans 2019:
Geef voor je Kerk
Het is weer de tijd van het jaar. In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start! We willen u van harte danken voor
u blijvende steun: in betrokkenheid, maar ook financieel.
Dankzij u verkeren de kerkgebouwen in goede staat en kunnen deze plaatsen van betekenis en verbinding zijn in onze
dorpen. Met uw financiële bijdrage
aan Actie Kerkbalans maakt u dit
mogelijk. Doet u weer mee?
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en
met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in
geloof en hebben oog voor de mensen die steun nodig hebben. Zeker nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn,
is het juist de kerk die kan verbinden. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook klaar op
een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld uit te drukken. Er zit echter
wel een prijskaartje aan. Ook onze kerk kost geld. Daarom
doen we mee met de Actie Kerkbalans. Deze financiële inzamelingsactie is de grootste van Nederland. Jaarlijks leveren
vele tienduizenden mensen een bijdrage.
Mogen we, ook dit jaar, op uw steun rekenen?
Hartelijk dank! Pastoor Jack Glas

Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Zalig Kerstmis en een gezegend
Nieuwjaar
December: een feestmaand met als hoogtepunt de geboorte
van Jezus. We vieren dat God naar ons toe is gekomen als
een klein kind, geboren in die stal, in Bethlehem: God laat
zo zijn liefde voor ons zien. Ja, het is een drukke tijd, er moet
veel geregeld worden, en afspraken maken gaat vaak met
hobbels. Toch wensen we u van harte toe dat het voor u een
mooie, waardevolle en feestelijke tijd mag worden; een tijd
ook waarin u iets van die liefde van God mag ervaren. Zeker
als we met elkaar samenkomen in de kerstvieringen.
Ook als pastoraal team zijn we er druk mee. Kijk alleen maar
eens hoe het vieringenrooster eruitziet. Na de drukte, 8-10
januari, gaan we daarom met elkaar een paar dagen naar
een klooster, voor bezinning. Juist om zelf eens stil te staan
bij de vraag hoe God zich, in al die drukte, in ons leven laat
zien.

de catechese, het individuele pastoraat en nog zoveel meer.
Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en te zien hoe u het
Evangelie, de Blijde Boodschap, vorm geeft in uw leven. In
februari zal ik mij in enkele vieringen nog persoonlijk aan u
voorstellen.

World Wide Candle Lighting
Jaarlijks op de 2e zondag van december worden wereldwijd
om 19.00 uur kaarsjes aangestoken. Zo staan we stil bij alle
kinderen, die op welke leeftijd dan ook, zijn overleden. Ook
bij hen die het levenslicht niet mochten aanschouwen. In
Kaag en Braassem is het thema dit jaar Stilte.

Vanaf deze plaats wil ik u namens het pastoraal team een zalig Kerstmis en Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar!
Pastoor Jack Glas

Beste parochianen
Mijn naam is Nabor Langstraat, ik ben 23 jaar oud en woonachtig in Rijswijk.
Vanaf midden januari zal ik in uw parochiegemeenschappen
stage lopen. Mijn stagebegeleider is diaken André van Aarle.
Die stage doe ik omdat ik in Utrecht en Tilburg Theologie
studeer. De studie ben ik ooit begonnen vanuit het verlangen om het Evangelie te willen dienen. Theologie studeren
was één van de uitingen om dat te kunnen doen. Inmiddels
zijn er zo’n 6 studiejaren verder en zit ik in het tweede jaar
van de master. Dit jaar is een
stagejaar. Momenteel loop
ik van augustus tot en met
januari stage bij de dienst
Geestelijke Verzorging van
het Groene Hart ziekenhuis in
Gouda. Ook een waardevolle
plek om stage te lopen. Zoals
gezegd zal ik mijn stagejaar
dan verder vervolgen in de
Clara -en Franciscusfederatie.
Bij verschillende activiteiten
zal ik meekijken -en meedoen.
Bijvoorbeeld in de liturgie, bij

De herdenking is in de stiltetuin bij de algemene begraafplaats in Leimuiden, achter de Ontmoeting, Dorpsstraat 51
op zondag 9 december. Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom
en om 18.50 uur willen we beginnen. Voor wie dat wil wordt
de naam van zijn /haar kind opgenoemd tijdens het branden
van de lichtjes. Een foto mag ook worden meegenomen.
Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage om Wereldlichtjesdag in stand te kunnen houden is welkom.
Informatie: Carla van der Meer, tel. (06) 11 09 67 21.
In de HH. Petrus en Pauluskerk, Noordeinde 24 te Aarlanderveen is ook een herdenking op 9 december. Het begint om
19.00 uur en is voor ieder, wel of niet gelovig, die het gemis
van zijn kind altijd blijft voelen. Ook hier wordt de naam van
uw kind genoemd. Koor Lords Voice zal zingen. U hoeft zich
niet van te voren op te geven maar, het mag wel. De kerk is
vanaf half zeven open. Op deze avond is er ook een pastor
aanwezig. Na de herdenking is er gelegenheid voor een
kopje koffie of thee en voor de kinderen is er ook limonade.
Voor inlichtingen kunt u altijd bellen naar Truida
Stegeman (0172) 60 39 56, Monica Grisel (06) 46 52 24 97 of
Betty Staartjes (0172) 60 46 73 of (06) 20 97 73 09.
Bij beide bijeenkomsten is Iedereen welkom, naast de
ouders ook verdere familie en vrienden.

SAMENstromen • december 2018/januari 2019

29

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

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
zaterdag
1 december
1ste Advent

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

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

zondag
2 december
1ste Advent
vrijdag
7 december
Vigilie Maria Onbevlekt Ontvangen

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

zaterdag
8 december
2de Advent
zondag
9 december
2de Advent

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• H. van de Reep
9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma
19.00 uur
• Worldwide Candle Lighting

zaterdag
15 december
3de Advent

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

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

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

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

zondag
16 december
3de Advent

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• De Cantorij
• J. Glas

zaterdag
22 december
4de Advent

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

zondag
23 december
4de Advent

Uitzendingen
kerkradio
Alle vieringen via
www.kerkomroep.nl
of via de lokale
radiouitzendingen
9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Nieuwe Koor
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• A. van Aarle

maandag
24 december
Kerstavond

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskinderkoor
• Gezinsviering
• B. Bosma

maandag
24 december
Kerstavond

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord's Voice
• M. Hoogenbosch

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit + Nieuwe Koor
• B. Bosma

dinsdag
25 december
Kerstmis

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Gemengd Koor
• Om 12.00 uur Kindje Wiegen
• A. van Aarle

woensdag
26 december
Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

zaterdag
29 december

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas

zondag
30 december

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaan

maandag
31 december
Oudjaar

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• J. Glas

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

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Parochiaan

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• J. Glas

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

geen viering

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Parochiaan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

10.00 uur
• Peuter- en Kleuterviering

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Organist met cantor
• A. van Aarle

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Koffie na de viering
• B. Bosma

19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Parochiaan
9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Allegro
• Koffie na de viering
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist met cantor
• J. Glas
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Bisschop J.H.J. van den Hende

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• B. Bosma
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Gezinsviering
• H. van de Reep
23.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

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

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Om 14.00 uur Kindje Wiegen
• A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas

12.00 uur
• Kindje Wiegen

11.00 uur
• Kindje Wiegen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

geen viering

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Gebedsleider

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

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

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

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji
• M. Hoogenbosch

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

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

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

H. Mariakerk
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

zaterdag
1 december
1ste Advent
zondag
2 december
1ste Advent

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

vrijdag 7 december
Vigilie Maria Onbevlekt Ontvangen
zaterdag
8 december
2de Advent
zondag
9 december
2de Advent

zaterdag
15 december
3de Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild
19.00 uur
• Worldwide Candle Lighting
19.00 uur
• Viering met boeteritus
• Samenzang
• Gebedsleider

Uitzendingen
kerkradio
Alle vieringen via
www.kerkomroep.nl
of via de lokale
radiouitzendingen

zondag
16 december
3de Advent

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

zaterdag
22 december
4de Advent
zondag
23 december
4de Advent
maandag
24 december
Kerstavond

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende
17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• M. Hoogenbosch

maandag
24 december
Kerstavond

21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• A. van Aarle

dinsdag
25 december
Kerstmis

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• B. Bosma

woensdag
26 december
Tweede Kerstdag

11.30 uur
• Kindje Wiegen

zaterdag
29 december
zondag
30 december

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

maandag
31 december
Oudjaar

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caeciliakoor
• B. Bosma

CHI E
H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• B. Bosma

DECEMBER 2018
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering - Pastoor van
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (koffie en limonade)
• A. van Aarle

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Kinderwoorddienst
• A. Vijftigschild
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• A. Vijftigschild

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

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Faith
• M. Hoogenbosch
19.00 uur: Avond van de
Barmhartigheid (koor: LEF)
Geen viering
(i.v.m. de tv-viering op zondag)

9.15 uur
• Viering met boeteritus
• Dameskoor OA/RW
• Kinderwoorddienst
• M. Jagerman

11.15 uur
• Viering met boeteritus
• Nederlandstalig Koor
• Parochiaan
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• LEF
• A. van Aarle

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Caeciliakoor
• TV-viering
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• Gezinsviering
• M. Hoogenbosch
23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• A. van Aarle

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Herdertjesviering
• A. van Aarle
23.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Viering 150 jaar H. Bavokerk
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor + Enjoy
• Familieviering
• Th. Dingjan

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch
10.00 uur
• Eucharistieviering
• LEF (uit Hoogmade)
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• M. Hoogenbosch + M. Jagerman

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• B. Bosma

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas
19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Dameskoor OA/RW
• Bisschopswijn en oliebollen
• A. van Aarle

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

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
dinsdag
1 januari
Nieuwjaar

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90
10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• J. Glas

zaterdag
5 januari
Driekoningen

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

zondag
6 januari
Driekoningen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma

zaterdag
12 januari
Doop van de Heer

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

zondag
13 januari
Doop van de Heer

zaterdag
19 januari

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

zondag
20 januari

Uitzendingen
kerkradio
Alle vieringen via
www.kerkomroep.nl
of via de lokale
radiouitzendingen

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

zaterdag
26 januari

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

h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
Vrijdag niet beschikbaar

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• B. Bosma + M. Hoogenbosch
geen viering (verplaatst naar zondag)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gemengd Koor
• 25-jarig jubileum KBO-afdeling Ter Aar
• J. Glas
19.00 uur
• Oecumenische viering
• Dominee M. van der Zwaag &
Diaken A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• J. Glas

geen viering
(i.v.m. de viering op zaterdag)

vrijdag
1 februari Vigilie
Maria Lichtmis
zaterdag
2 februari

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Kinderzegen (kinderkerk)
• J. Glas

zondag
3 februari

Wekelijks

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

JANUARI 2019
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Na de viering Nieuwjaarsreceptie
• B. Bosma

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

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

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

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Terugkomviering H. Vormsel
• J. Glas

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• M. Hoogenbosch
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Koffie na de viering
• J. Glas

11.30 uur
• Peuter- & Kleuterviering
• Aansluitend een lunch
• A. van Aarle
11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Flos Campi
• Kinderzegen
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

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

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

9.15 uur
• Woord & Communuie
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle

geen viering

geen viering

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• H. van de Reep
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• Parochiaan
Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

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

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

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
W. v.d. Veldenweg 24
dinsdag
1 januari
Nieuwjaar
zaterdag
5 januari
Driekoningen

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

zaterdag
12 januari
Doop van de Heer
zondag
13 januari
Doop van de Heer

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187
10.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

Uitzendingen
kerkradio
Alle vieringen via
www.kerkomroep.nl
of via de lokale
radiouitzendingen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Nieuwjaarsreceptie
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• H. van de Reep

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• M. Jagerman

zondag
20 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• B. Bosma
12.00 uur
• Kliederkerk

10.00 uur
• Oecumenische viering
• PKN-koor
• Dominee C. Jonkheer &
diaken A. van Aarle

zaterdag
26 januari

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider

zaterdag
19 januari

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag (familieviering)
• B. Bosma + M. Hoogenbosch

vrijdag
1 februari Vigilie
Maria Lichtmis
zaterdag
2 februari

zondag
3 februari

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

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

Wekelijks

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

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• A. Vijftigschild

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

JANUARI 2019
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

Wat wij lezen op de
zondagen in januari
6 januari
Openbaring des Heren
eerste lezing: Jes. 80,
tussenzang:Ps. 72
tweede lezing: EF. 3,2-3a.5-6
evangelie: Mat. 2,1-12

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Na de viering nieuwjaarwensen
en koffie
• A. van Aarle
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• M. Jagerman

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• H. van de Reep
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas + A. van Aarle

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering (met kinderzegen),
Blasiuszegen
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

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)

13 januari
Doop van de Heer
eerste lezing: Jes. 40,1-5.9-11
tussenzang:Ps. 104
tweede lezing: Tit. 2,1114;3,4-7
evangelie: Luc. 3,15-16.21-22
20 januari
2e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 62, 1-5
tussenzang: Ps. 96
tweede lezing: 1 Kor. 12,4-11
evangelie: Joh. 2,1-12
27 januari
3e zondag door het jaar
eerste lezing: Neh. 8,2-4a.56.8-10
tussenzang: Ps. 19
tweede lezing: 1 Kor. 12,1230 of 12-14.27
evangelie: Luc. 1,1-4;4, 14-21
3 februari
4e zondag door het jaar
eerste lezing: Jer. 1,4-5.17-19
tussenzang: Ps. 71
tweede lezing: 1. Kor. 12,3113,13 of 13,4-13
evangelie: Luc. 4,21-30

Vrijwilligers gezocht!

Tel. 0172 - 52 00 43

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

Kun
Kun jij
jij reanimeren?
reanimeren?

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

Adverteren in Samenstromen
Vallen de lezers van Samenstromen onder uw doelgroep of wilt u met uw advertentie bijdragen in de productiekosten van
Samenstromen? Dan is dit een ideaal medium om te adverteren! Tien keer per jaar komt het magazine uit in een oplage van
ruim 10.000 ex. De organisatie rondom Samenstromen heeft er voor gekozen om max. 2 pagina’s te vullen met advertenties.
Wilt u adverteren?
Dan kunt u contact opnemen met Hans van Smoorenburg. Wij verzorgen de acquisitie voor Samenstromen.
Telefoon (0172) 40 85 58 of via hans@ghs-bv.nl.
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SAMEN

onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

Clara en Franciscus federatie
Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. (0172) 60 95 38
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl
rr HH Clara en Franciscus parochiefederatie
Openingstijden:
Maandag/dinsdag/donderdag
van 8.00 tot 14.00 uur.

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Anja Niemöller-van Bentum,
Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel, Marieke
van Gelderen en Josine Verhagen-van Velzen.
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. 1 (februari 2019) kunt u uiterlijk op
14 januari aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 1 februari.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara 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 AdeRijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

N
E
R
E
JONG
Bijbelcursus Genesis
tot Jezus

Tour of Faith in
Den Haag

De Bijbel wordt ook wel het Woord van God genoemd.
Hoe lezen we het Woord van God op de juiste manier? De
cursus Genesis tot Jezus laat de wereld van de Bijbel op
een nieuwe manier tot leven komen door te ontdekken
hoe God de komst van Jezus op zoveel manieren heeft
voorbereid. Dit materiaal is een prachtige hulp om te leren de Bijbel op een nieuwe
manier te lezen vanuit het
hart van de Katholieke
Kerk. Deze cursus geeft een
verdiepende inleiding die de
verhalen tot leven brengt en
het eigen geloof verdiept.

Tour of Faith is de maandelijkse
jongerenontmoeting voor jongeren
(16-30 jaar) in het bisdom
Rotterdam.
Voor alle informatie:
www.bsidomrotterdam.nl

Stap mee op

In januari start de Bijbelcursus Genesis tot Jezus, speciaal
voor jongeren vanaf 16 jaar uit de Clara & Franciscus federatie. Elke maand hebben we een bijeenkomst waarbij
wordt verwacht dat je aanwezig bent. Het is lastig de rode
draad te kunnen volgen als je een avond mist. Pastor
Bouke Bosma zal vanuit het pastoraal team de Bijbelcursus begeleiden.
Om jou te helpen deze cursus je eigen te maken krijg je
een speciaal werkboek voor deze cursus. Voor deze
Bijbelcursus vragen we een éénmalige eigen bijdrage van
€ 7,50. De locatie waar de cursus wordt gegeven is in
’t Achterom in Aarlanderveen. Op zondagavond van
19.00 to 21.00 uur. Nodig ook anderen uit om mee te
doen aan deze cursus!
De cursusavonden zijn:
20 januari, 4 februari, 24 maart, 28 april, 19 mei en 23 juni
Aanmelden kan tot 18 december bij Femke van Egmond
ekkie81@hotmail.com. Mocht je vragen hebben over deze
cursus stuur dan even een mailtje naar Femke.

WJD@home in Ameland

BELEEF DE WERELDJONGERENDAGEN VANAF
AMELAND!
25-27 JANUARI
2019
WWW.WJD.NL

Is het voor jou niet mogelijk naar
Panama te gaan voor de Wereldjongerendagen (WJD)? Ga van
25 tot en met 27 januari 2019
mee naar Ameland met WJD@
home! Aanmelden door je naam,
adres, telefoonnummer en
eventuele bijzonderheden naar
info@jongkatholiek.nl. (ook voor
alle informatie) Aanmelden kan
tot 20 december 2018.

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

AGENDA
7 december: Solid Friends in Noorden

16 december: Rock Solid in Aarlanderveen
21 december: Rock Solid in Noorden
4 januari: Solid Friends in Noorden

6 januari: Prego in Roelofarendsveen

13 januari: Rock Solid in Aarlanderveen
18 januari: Rock Solid in Noorden
20 januari: Cursus Genesis tot Jezus in Aarlanderveen
27 januari: Rock Solid in Aarlanderveen

