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November is een stille maand, wachtend op de feestmaand volop kerkelijke activiteiten. Maar 
wat hebben we weer veel om naar uit te kijken en om op terug te kijken! Een federatieweek 
boordevol activiteiten. We blikken terug op deze prachtige week die door zovelen van u is  
bezocht. Op de website www.rkgroenehart.nl vindt u een collage van de gemaakte foto’s.  
Natuurlijk kijken we in deze editie graag vooruit en dat is ook weer de moeite waard.  
Op de cover ziet u een foto van jongenskoor Dzvinochok uit Kiev. Zij verzorgen in november een 
concert in Langeraar en Nieuwkoop. Daarnaast is er aandacht voor de Ankerzondagen, het 
vormsel en in de Ontmoeting leest u het aangrijpende verslag van Joke van Tol uit  
Zevenhoven over haar vrijwilligerswerk in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. 

De centrale redactie van deze maand: Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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De meesten van u weten het nog wel: 
“De glimlach van een kind doet je 
beseffen dat je leeft”, een lied van Willy 
Alberti. Willy was een echte Jordanees. 
Niet van de soort die nu in dat speciale 
deel van Amsterdam woont, maar 
een échte. Mijn vader was dat ook. 
Hij had een klein slagerijtje in de 1e 
Laurierdwarsstraat. Vele generaties 
van onze familie hebben daar een 
slagerij gehad. Bij mijn opa stond op de 
etalageraam “Fransche Slager”. Typisch 
Jordanees trekje. Je iets beter voor 
doen dan je bent. Trekt toch klanten 
met wat méér in de portemonnee, 
want bij de gemiddelde klant ging alles 
op de pof.

En ook proberen netjes te praten. 
Willy Alberti zingt het lied ook niet 
met een Jordaans accent, zoals zijn 
vriend Johnny Jordaan dat wél deed, 
maar heeft vast spraaklessen gevolgd 
om te proberen Algemeen beschaafd 
Nederlands, zoals dat heet, te spreken. 
Zijn familie was trouwens klant bij mijn 
vader, terwijl die dat “Fransche” allang 
van het raam af had gehaald!

Na school, ik zat bij de geweldige 
broeders van St.Louis op de 
Keizersgracht, ging ik altijd even langs 
bij mijn vader. Een stukje worst zat er 
altijd in!! Soms moest ik ook een rondje 
geld ophalen bij mensen die teveel in 
het boek hadden staan. Mijn vader 
moest ook brood op de plank. Beleg 
was er altijd wel! Vreselijk werkje. Je 

werd nergens vriendelijk ontvangen 
want je kwam geld halen. Wat ik 
allemaal niet naar mijn hoofd kreeg. 
Kan ik nog wel een column mee vullen. 
Toen kon ik er niet om lachen. 

Tot ik merkte dat ik mij van dat 
gescheld niets moest aantrekken 
en mijn aardigste glimlach liet zien. 
Wonderlijk dat ik dan altijd met méér 
geld terug kwam dan anders. Een wijze 
levensles die ook in de Bijbel staat, echt 
waar, maar die ik in de praktijk heb 
moeten leren.

Rob Aupers

INHOUD

Gebed 

Here God
In iedere storm biedt
U een schuilplaats.
Laat me daar
Uw geborgenheid ervaren.
Amen

Heeft u een kort gebedje? Deel het met 
ons via samenstromen@gmail.com
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Cultuur-katholiek
Veel mensen die “van huis uit” katho-
liek waren,  zijn het geloof inhoudelijk 
kwijt geraakt. Dat gebeurde al in de 
jaren 60 en 70, ondanks of dankzij de 
moderniteiten die de grote eerbied 
voor God lieten verdampen. In liederen 
en preken kwam meer naar voren hoe 
we moeten leven als mensen met el-
kaar.  Eucharistie, waarin de kerk viert 
dat door het offer van Christus wij de 
meest intieme ontmoeting met hem 
hebben, werd teruggebracht tot “samen 
breken en delen”. Het heilig Doopsel 
werd steeds meer als een kinderzegen 
ervaren en het H. Vormsel wordt zo iets 
als een “Ja zeggen” tegen de keuze van 
je ouders om je ooit te laten dopen. Ja, 
zo verdampte het geloof. 

En ja, zo werd de kerk kleiner en klei-
ner. Nu is de kerk geen doel op zich. 
Het doel op zich is het geloof in God 
dat de kerk al 20 eeuwen mag doorge-
ven. De kerk die van Christus zelf de 
opdracht gekregen heeft het Evangelie 
te verkondigen en mensen daarmee te 
voeden. Christus die de kerk de sacra-
menten heeft toevertrouwd om ze uit 
te delen. Steeds meer en meer mensen 
doen er minder mee en zien de kerk 
nog als de oudere familieleden sterven 
of een feest hebben.

Keuze-katholiek
Op ons symposium op 4 oktober jl. was 
één van de sprekers Jimena Villanueva. 
Ook zij groeide op als cultuur katholiek. 
Ging 2 keer per jaar naar de kerk. Maar 
wat had ze er aan? Totdat zij bij de We-
reldjongerendagen kwam in 2005 en 
bij de KCV (Katholieke Charismatische 
Vernieuwing). Toen ontdekte zij wat 
geloven in God is en dat dat een diepe 
vreugde brengt die door niets anders  
te verkrijgen is. Maar ze moest in haar 
hart er voor kiezen. Echt kiezen voor 
God. Iedere ochtend en iedere dag op-

nieuw. Het veranderde haar leven. Zij 
zag in dat de sacramenten cadeaus zijn 
die God ons geeft. Maar wat doen wij 
met die cadeaus? Als we ze ontvangen? 
Pakken we ze uit? Of geloven we het 
wel. Jimena werd van cultuur-katholiek 
een keuze-katholiek.

Toekomst
Het valt ons op dat de jongeren en de 
jongvolwassen die in onze parochiefe-
deratie het geloof echt willen beleven, 
daar voor moeten gaan kiezen. En zij 
gaan de sacramenten en het geloof 
weer anders beleven dan de jongeren 
uit de jaren 60 en 70. De groep is niet 
massaal, maar wel intens. Zij zoeken de 
eucharistische aanbidding en de biecht. 
Zij bidden de rozenkrans en proberen 
(ook met hun tekorten) het geloof uit te 
dragen in daden. Veel ouderen zeggen 
dan: Gaan we weer terug naar vroe-
ger? Nee, dat kan nooit. Maar nieuwe 
generaties mogen ons leren dat geloof 
echt een band met God aangaan is. Die 
keuze-katholieken zullen de toekomst 
van de kerk worden. Het cultuur-katho-

licisme zal verdampen, het is al aan het 
verdampen en verdwijnen. En dat doet 
bij sommige mensen pijn. Die zien hun 
kerk van de jaren 60 en 70 langzaam 
kleiner worden. Die heeft geen aanslui-
ting gevonden. Wat over zal blijven is 
een kleinere groep waarin het geloof 
als persoonlijke band met God gevierd 
wordt zoals de kerk dat al eeuwen viert.

Over 20 jaar is het katholiek landschap 
anders. Kerken zullen verdwenen zijn 
of een andere bestemming hebben 
gekregen. Maar dit kleiner worden van 
de kerk zorgt ook voor een hernieuwde 
beleving door nieuwe generaties. Klein 
maar intens. De rouw voorbij. Met nieu-
we energie. Met een praxis van geloof 
dat je alleen maar in de kerk kunt krij-
gen. Immers, om “samen te breken en 
delen” heb je geen kerk of eucharistie 
nodig. Maar om Christus te ontmoeten 
wel. Maar daar moet je voor kiezen. En 
die keuze mag u maken. Dat zal een 
rijkdom zijn. Ook in uw leven. 

Diaken André van Aarle

VAN HUIS UIT…
Pastoraal

“Ik ben van huis uit katholiek” Wij kennen die term wel. Eigenlijk zegt zo’n opmerking niks. Het zegt 
niet of je als kind gelovig bent opgevoed. Het zegt niks over je band met God. Het zegt alleen dat je 
ouders katholiek waren. 



Verdieping
Clara & Franciscus Verdieping
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Het Anker, samen ontdekken  
en vieren 
We hebben de 1e Ankerzondag beleefd, 
zowel in de Clara- als in de Franciscus-
parochie. Ruim zeventig gezinnen zijn 
op die eerste zondag op ontdekkings-
tocht in de kerk geweest. Langs de Ma-
riakapel, doopvont, tabernakel, klokken, 
altaar en nog meer. Het was een drukte van belang, maar 
ook erg gezellig en leerzaam. Wist u dat het woord ‘taberna-
kel’ tent betekent en dat de binnenkant van het tabernakel is 
bekleed met stof? Dat gaat terug op de tent van de samen-
komst tijdens de tocht van het joodse volk door de woestijn 
onder leiding van Mozes. In die tent werd de Ark met de 
Tien Geboden, teken van Gods aanwezigheid, bewaard. In 
het tabernakel bewaren we de Heilige Communie, daarin is 
Christus present als teken van Gods liefde voor de mensen.  
Na de ontdekkingstocht vierden we samen met gemeen-
schap de eucharistie in de familieviering waarin enkele kin-
deren meehielpen.

Op de 2e Ankerzondag gaan kinderen en ouders aan het 
werk met de dingen waar we blij mee zijn en waar we over 
kunnen mopperen. En dat we dat aan God mogen zeggen.

Namens het Anker-kernteam, Pastor Hoogenbosch

Het Heilig Vormsel of hoe de  
Geest je geloof stevig maakt 
Laatst vroeg een jongen: Ik hoor toch al bij de kerk, waarom 
heb ik dan het Vormsel nodig? Het Vormsel is  ‘het zegel van 
de Heilige Geest’, het sluitzegel, het maakt je doop compleet. 
Vroeger, toen alleen volwassenen christen werden, ont-
vingen mensen meteen na de doop ook hun Eerste Heilige 
Communie en het Heilig Vormsel. Dat is nu nog steeds zo 
als zij katholiek worden. Maar meestal word je gevormd als 
je ongeveer 12 jaar oud bent. Toen je gedoopt werd, was je 
nog een klein kind. Jouw ouders brachten je naar de kerk en 
zeiden de geloofsbelijdenis en beloofden je op te voeden in 
het geloof. 

Kalender november 2018

6,13,20,27 november       19.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen             Schriftinstuif

6,13,20,27 november       19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden                   Stiltemeditatie

18 november                    10.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen TV-viering

Maar als je groter wordt en meer geleerd hebt over God, 
kan de kerk vragen: “Geloof je zelf? Je kunt zélf zeggen dat 
je christen wilt zijn?” Daarom is een goede voorbereiding 
belangrijk, zodat je weet wat geloven inhoudt. Alleen zó kun 
je je zelfstandig en uit vrije wil besluiten om dit sacrament te 
ontvangen.

Bij het Vormsel ga je nog meer bij de kerk horen. Daarom 
komt de bisschop zelf  of iemand anders namens hem. Want 
de kerk van Jezus Christus is groter dan ons eigen dorp, gro-
ter dat onze Clara en Franciscusfederatie. En daar hoor je bij, 
bij al die mensen die Jezus willen volgen.
Geloven in God vraagt wat van je. Daar kun je best hulp bij 
gebruiken. We bidden bij het Vormsel dat de Heilige Geest 
je ‘sterkte, wijsheid, verstand, inzicht en liefde voor de naam 
van God’ zal geven. De Geest is groot cadeau! De kerk zegt: 
Je ontvangt een bijzondere kracht waardoor je geloof rijker 
wordt. Je wordt nog hechter verbonden met de kerk en je 
gaat meer laten zien dat je erbij hoort. Door wat je zegt en 
wat je doet, zien anderen waar je voor staat. Je wordt een 
getuige van Jezus Christus. Met jouw talenten en karakter 
leef je meer in zijn geest. Het Vormsel is een sacrament. Het 
wil ons geloof bevestigen. Het woord Vormsel komt daar 
vandaan: het maakt je sterk, het maakt je ‘ferm’. Daar heet 
ons project: Vormselkracht.
En die kracht heb je nodig om meer en meer op Jezus te 
gaan lijken. Zodat je met je eigen talenten en gaven kunt 
meebouwen aan de kerk als netwerk van liefde en zo de we-
reld een beetje mooier kunt maken.

Heleen van de Reep, pastoraal werkster



Vieren
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De rijkdom van de vormselviering  

Binnenkort ontvangen 25 vormelingen het Heilig Vormsel. 
Voor het eerst geven zij antwoord op de vraag of ze geloven. 
Ze hernieuwen de doopbeloften die hun ouders voor hen 
hebben afgelegd. De bisschop bidt een bijzonder gebed. Hij 
strekt zijn handen over hen uit en vraagt om de geest van 
wijsheid en verstand, inzicht en sterkte, kennis en ontzag en 
liefde voor Gods vormelingen ontvangen twee handopleg-
gingen. Daarbij staat de vormeling tussen de ouders in. Zij 
leggen hun hand op de schouder van hun kind. 
Daarna komt iedere vormeling apart naar voren, samen met 
de ouders. Bij de bisschop knielt de vormeling neer. Hij legt 
zijn hand op het hoofd en maakt met chrisma een kruisteken 
op het voorhoofd. Chrisma is olijfolie vermengd met laven-
delgeur. Het is gewijde olie waarover de bisschop heeft gebe-
den en geblazen. Zo is die olie bezield met de Geest van God. 
Want het Bijbelse woord geest betekent ook adem!
De bisschop zegt: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, 
de gave Gods”. Het is een cadeau om dit sacrament – de 
kracht van de Geest – te ontvangen in je leven. Of om dit als 
kerk mee te vieren. Kom daarom op vrijdag 23 november 
om 19.00 uur meevieren in Nieuwkoop met vormelingen 
uit Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen en 
Zevenhoven. En in juni 2019 hopen we dat vormelingen uit 
Hoogmade, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude 
Wetering, Rijnsaterwoude, Roelofarendsveen, Rijpwetering 
en Woubrugge dit mooie sacrament ontvangen.

Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Oud en Nieuw in de Kerk

In het weekend van 25 november vieren we het feest van 
“Christus, Koning van het heelal”. Dit feest werd in 1925 door 
paus Pius XI ingesteld bij de gelegenheid van het 1600-jarig 
jubileum van het Concilie van Nicea. Deze grote kerkverga-
dering is vooral bekend van de geloofsbelijdenis die toen 
grotendeels tot stand is gekomen. “Koning” is een van de 
titels van Jezus. In het Evangelie op deze feestdag horen we 
Jezus zeggen: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd ik geboren en 
hiertoe ben ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leg-
gen van de waarheid.” Het feest van Christus Koning mar-
keert ook het einde van het kerkelijk jaar, ”oudjaar” dus.  Het 
weekend erna vieren we de eerste zondag van de advent. 
Dan gaan we weer op weg naar het feest van Kerstmis. 
Dit jaar is dit laatste weekend van het kerkelijk jaar ook het 
Weekend van de Diaconie. De gezamenlijke PCI’s (parochiële 
charitas instellingen) in onze parochiekernen zamelen dan 
geld in voor het babyhuis dat opvang biedt aan baby’s, voor 
wie ouders tijdelijk niet kunnen zorgen. We hebben initiatief-

Clara & Franciscus Vieren

neemster Barbara Muller hier tijdens het symposium met 
veel enthousiasme en passie over horen spreken. Het is een 
mooi doel dat we graag bij u aanbevelen. 
Van harte een mooi “kerkelijk oud en nieuw” toegewenst!

Pastoor Jack Glas

Fusie van de PCI-en in de  
parochie H. Clara
In het begin van dit jaar zijn de PCI-en van de parochie H. 
Clara met elkaar in gesprek gegaan om een fusie van de PCI-
en te onderzoeken. Inmiddels hebben de PCI-en besloten om 
het pad van fusie in te slaan en dit verder voor te bereiden. 
Er zijn twee werkgroepen ingesteld om de nieuwe PCI vorm 
te geven.  De werkgroep organisatie werkt aan de opzet 
van een goede structuur en organisatie van de PCI met een 
centraal bestuur en lokale werkgroepen caritas.  Een huis-
houdelijk reglement voor de lokale werkgroepen is vastge-
steld alsmede de criteria voor hulpvragen van personen en 
instanties. Hulpvragen kunnen straks op dezelfde wijze wor-
den ingediend bij de lokale werkgroep caritas, zoals nu bij de 
huidige PCI-en. Hierin verandert voor de parochianen niets. 
Voor leden van het bestuur en lokale werkgroep zijn profiel-
schetsen opgesteld. Bij de invulling van namen voor be-
stuur en werkgroepen wordt in eerste instantie een beroep 
gedaan op de huidige bestuursleden. Dit met name om de 
aanwezige kennis in het nieuwe bestuur en in de lokale werk-
groepen te behouden.   

Oproep
Een eerste inventarisatie geeft aan dat er nog mensen nodig 
zijn in verschillende lokale werkgroepen caritas, met name in 
Aarlanderveen-Ter Aar, Langeraar en Nieuwveen. De lokale 
werkgroep verleent materiële en immateriële hulp aan per-
sonen in haar werkgebied. Ook kan financiële steun worden 
verleend aan diaconale activiteiten, projecten en organisa-
ties. Hiertoe wordt een netwerk van contacten onderhou-
den met organisaties, verenigingen en sleutelfiguren in het 
maatschappelijk leven binnen het werkgebied. Binnen het 
bestuur is ook nog plaats voor bestuursleden met kennis van 
sociale- en maatschappelijke regelingen en van financiën.
Inmiddels is de werkgroep financiën druk met het voorberei-
den van het samenvoegen van de financiële administratie. Er 
wordt naar gestreefd om de bemensing van bestuur en lo-
kale werkgroepen caritas in december/januari gereed te heb-
ben. Na het opstellen van de jaarrekeningen 2018 kan in het 
voorjaar het formele verzoek voor het fuseren van de PCI-en 
in de parochie H. Clara bij de bisschop worden ingediend.

PCI-en van H. Clara, Giel van Rijn
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Door: Marieke van Gelderen

In het gezellige huis van Joke in Zeven-
hoven zitten we aan de thee met appel-
taart. Joke vertelt honderduit over haar 
ervaringen via Stichting Bootvluchte-
ling. De stichting is een Nederlandse or-
ganisatie, maar de vrijwilligers komen 
uit alle landen van de wereld. Zij bieden 
hulp op medisch en psychosociaal vlak.  

Vertel eens over Moria, hoe is het 
daar?
“Moria is één van de vluchtelingen-
kampen op Lesbos. De vluchtelingen 
komen uit veel verschillende landen 
zoals Syrië, Afghanistan, Irak, Congo en 
Eritrea. Het kamp is overvol, eigenlijk 
is het bedoeld voor zo’n 2500 vluchte-
lingen, maar momenteel verblijven er 
9000. De omstandigheden in het kamp 
zijn verschrikkelijk. Het is de bedoeling 
dat mensen er doorstromen naar een 
kamp in Athene, maar dat lukt bijna 
niet. Dus mensen wachten en wachten 
maar. Als ze binnenkomen krijgen ze 
een cabine of tent toegewezen waar ze 
met meerdere gezinnen in verblijven. 
Er zijn voorzieningen zoals een artsen-
post, tandarts en voedseluitgifte, maar 
en heerst enorme schaarste.”

Clara & Franciscus Ontmoeting  

Wat zijn jouw taken in het kamp?
Op het kamp is een schooltje in een 
beschermd gebied. Samen met andere 
vrijwilligers heb ik daar een lespro-
gramma opgesteld van zeven weken. 
Per dag kunnen we 70 kinderen lesge-
ven. Ze leren Engels, rekenen en krij-
gen les in hun eigen taal. Vluchtelingen 
die in hun thuisland leraar zijn geweest 
geven de lessen. Onderwijs is één van 
de eerste levensbehoeften, dat merk 
je in deze situatie zeer zeker. Maar er 
zitten meer dan 1600 kinderen in het 
kamp. Het is erg triest als je een kind 
moet vertellen dat er geen plaats is. Ze 
willen gewoon heel graag naar school. 

In zo’n trieste omgeving werken, hoe 
ervaar je dat?
“Als ik daar ben in het klaslokaal, ver-
geet ik alles er omheen. En ik hoop dat 
de kinderen dat ook voelen. Het is een 
klaslokaal met werkjes van de kinderen 
aan de wand, en Engelse teksten die ze 
dagelijks oefenen. Ik heb dit jaar kleine 
telraampjes gekocht, dat was een han-
dige rekenhulp. 

Om de bibliotheek wat meer te promo-
ten zijn we deze zomer samen met het 
team door het kamp gaan lopen, ik had 
een sandwichbord omgehangen, maar 
het was 37 graden! We hadden ontzet-
tend veel plezier en de mensen vonden 
het geweldig! 

En iedere zondag is er een kerkdienst 
waar zo’n 200 mensen op af komen. De 
voorganger vertelt in het Engels en het 
wordt vertaald in het Arabisch en het 
Frans. Daarna worden ook liedjes ge-
zongen. De voorganger vertelde: Ieders 
naam staat geschreven in de palm van 

“Voor kinderen is school zó belangrijk, 
daar doe je het voor!”
We horen er niet zo veel meer over, maar er zitten nog altijd duizenden wanhopige en kwetsbare 
mensen in overvolle vluchtelingenkampen, zoals het kamp Moria op Lesbos in Griekenland. Joke 
van Tol reisde dit jaar voor de derde keer naar Moria om er vrijwilligerswerk te doen voor Stichting 
Bootvluchteling.

God’s hand. Ook hier in de kampen, 
waar het zo moeilijk is, staan we daar in 
geschreven. Dat was een heel mooi en 
bijzonder moment. Indrukwekkend.”

En terug in Nederland, hoe gaat dat?
“Ik kan het de eerste weken moeilijk 
loslaten. Als ik daar ben maak ik een 
verslag en hier thuis praat ik veel van 
mij af. Ik volg de activiteiten van de 
stichting vanuit Nederland en draag 
mijn steentje bij wanneer dat kan. Er 
zijn daar hele nare situaties en ver-
velende dingen, maar het zijn ook 
gewoon mensen en kinderen. En de 
kinderen, daar draait het voor mij om. 
Dat is mijn drijfveer. Ook al is het een 
druppel op een gloeiende plaat, maar 
als wij het niet doen is er niemand die 
zich om hen bekommert.”

Meer informatie over de stichting kun je 
vinden op de webpagina bootvluchteling.nl

Schooltje van Joke
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Clara & Franciscus Federatieweek

Federatieweek: 

Wees getuige! 

De Federatieweek 2018 is weer voorbij. De organisatie heeft met 9 activiteiten een prachtig vol  
programma voor ieder wat wils kunnen bieden. In dit korte verslag leest u over een aantal van  
deze activiteiten.

Korendag  
De aftrap voor de federatieweek was in Langeraar op zater-
dag 29 september. Ongeveer 80 zangers en zangeressen 
hadden zich aangemeld en er werd volop gezongen! Na de 
introductie-met-inzingen werden de verschillende stemgroe-
pen verdeeld over kerk, pastorie, sacristie en Koetshuis. Daar 
kwamen vier dirigenten en toetsenisten langs om de eigen 
stempartij van vier verschillende liederen in te studeren. 

Nadat we in het zon-
netje genoten van een 
uitstekend verzorgde 
lunch vervolgden we 
de repetities en kon-
den we aan het eind 
van de dag vier nieuwe 
liederen aan ons repe-
toire toevoegen. Het 
klonk mooi! Zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Vrijwilligersavond voor kosters en collectanten
Dinsdagavond 2 oktober werden de kosters en collectanten 
op de vrijwilligersavond van de federatie in het zonnetje ge-
zet. Met heerlijke taart en hapjes, maar ook met een stoelen-
wissel met heiligenplaatjes en een spannende kruizen quiz 
van Rob Aupers. Een geslaagde en gezellige avond. 

Bedevaart naar Dokkum op 3 oktober
Was u er niet bij? Dan heeft u iets bijzonders gemist. Het was 
niet alleen een heel gezellige dag, maar ook een mooie bede-
vaart. Het heiligdom in Dokkum is bijzonder, omdat je zo iets 
eerder in het buitenland verwacht, denk maar aan Kevelaer 
of Lourdes. We kregen deskundig uitleg van een enthousi-
aste gids, die vertelde dat Bonifatius niet het moordwapen 
vergeefs met de bijbel afsloeg, maar met een ander boek dat 
gevonden zou zijn. Waarschijnlijk is hij ook niet vermoord 
vanwege het 
drastisch 
omhakken van 
een Heilige Eik, 
maar werden 
hij en zijn 
metgezellen 
overvallen 
door rovers en 
zijn die mede-
broeders ook 
vermoord. Hoe 

het ook zij, het feit blijft dat hij in 
754 vermoord werd in Dokkum. 
Bovendien was hij bekender, en 
leefde daar langer, in Fulda. In 
Duitsland wordt hij ook wel de 
apostel der Duitsers genoemd. 
Na een lunch met lekkere zelfge-
maakte soep en de rondleiding 
liepen we naar de Bonifatiuskerk 
waar de relikwie van de heilige 
wordt bewaard. Bouke Bosma 
ging voor in een korte maar mooie viering. Daarna gingen 
we weer naar de bus waarmee Wim Balvert ons weer uiterst 
bekwaam naar huis bracht. Ik heb, terecht, alleen maar posi-
tieve reacties gehoord uit een overvolle bus.

Symposium ‘Wees getuige’
De bezoekers van het symposium op donderdag 4 oktober 

in de Petruskerk waren onder 
de indruk van de (jonge) spre-
kers van deze avond. “Mooie 
avond”, “heel inspirerend”, 
“wat mooi dat deze jonge 
mensen hier over vertellen” 
waren een aantal opmerkin-
gen van de aanwezigen. 

Dierenzegening
Op de stralende zaterdagmiddag van 6 oktober ontvingen 
honden, katten en een schaap de Dierenzegening van diaken 
van Aarle. Daarna was er op het plein voor de kerk van 
Langeraar van alles te beleven. Er was onder andere een 
imker en een hondentrimster. Voor de kinderen was er een 
springkussen en er werden ook poffertjes gebakken. 

Prachtige Mariapassie
Vele bezoekers luisterden 
en keken naar het (soms 
onbekende) verhaal over 
Maria. Prachtig gezongen 
liederen zorgden voor 
ontroering in de Mariakerk 
in Roelofarendsveen op 
zaterdag 6 oktober.

Op de website www.rkgroenehart.nl kunt u de foto’s bekij-
ken die gedurende de week zijn gemaakt.

Terugblik federatieweek 
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Actie voor Sulawesi 
Donderdag 11 oktober kreeg de werk-
groep een oproep van de Stichting BVA 
(Bisschoppelijke Vastenactie) om de 
zusters FDNSC (dochter van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart) in Palu te 
steunen.

Deze stad kreeg onlangs een serie 
aardbevingen, verzwelgende modder-
stromen, gevolgd door een metershoge 
watermuur te verduren. Enkele zusters 
hebben dit ternauwernood overleefd. 
Ondanks hun eigen trauma, zijn ze 
meteen mensen om hen heen gaan 
helpen die alles verloren hebben.  Zon-
dag 14 oktober kregen wij de gelegen-
heid om een deurcollecte voor deze 
zusters te houden; dit heeft maar liefst 
€ 176,62!! opgebracht. Wat een super-
mooi bedrag, ondanks dat niemand 
van deze actie op de hoogte was. U 
kunt ervan op aan dat deze gelden vol-
ledig gebruikt zal worden in Palu. 

Onder de rubriek ‘Omzien naar de an-
der’ kunt u alvast de eerste informatie 
lezen over de komende Adventsactie.                              

MOV-werkgroep, Betty en Agatha

Voedselbank 
Al twee jaar promoten we nu de 
inzameling van LANG HOUDBARE!! 
PRODUCTEN voor onze medemensen 
in de nabije omgeving die om welke 
reden dan ook afhankelijk zijn van de 
Voedselbank. Pastor Bosma maakte 
zondag 14 oktober de opmerking dat 
één volle krat in vier weken eigenlijk 
wel héél weinig is. Eerlijk gezegd delen 
wij zijn mening. Daarom willen we er 
graag op rekenen dat we half novem-
ber in plaats van één krat, op vier volle 
kratten mogen rekenen. Weet dat de 
mensen die elke week een voedsel-
bank-krat mogen ophalen het écht niet 
voor hun lol doen. Dus geef gul vanuit 
uw eigen voorraad of neem de moeite 
om elke keer dat u boodschappen doet 
ook even aan hen te denken, zodat 
we half november inderdaad met vier 
volle kratten naar voren mogen lopen 

Clara parochie  

om alle meegebrachte artikelen te 
laten zegenen, waarna ze weggebracht 
kunnen worden. Zij die het zó nodig 
hebben zullen u dankbaar zijn, als dit 
zal lukken.

Werkgroep MOV/diaconie Betty en Agatha

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

Lief en leed

Overleden
5 oktober        Paul Koeleman              58 jaar

Gedoopt
Teun             Zoon van Martin en Angela de Roos- de Jong
Thomas        Zoon van Ferdy en Denise Kandelaar- Janssen
Rick              Zoon van Richard en Lisa Akerboom- de Visser

Gesponsorde auto van de Voedselbank van Alphen aan den Rijn en Omstreken

Concert jongenskoor 
Dzvinochok
Het jongenskoor Dzvinochok uit 
Kiev geeft op dinsdag 6 november 
een concert in de H. Adrianuskerk te 
Langeraar en op woensdag 7 novem-
ber in de O.L.V. Hemelvaartkerk te 
Nieuwkoop. 

Meer informatie vindt u op het alge-
mene deel van de Samenstromen.
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Clara parochie  

Ankerzondag 
Nietsvermoedend loop je op zondag-
morgen rond 11.00 uur de kerk in en 
je denkt wat is hier aan de hand? Een 
drukte van jewelste! Kinderen, jong en 
wat ouder, vaders en moeders, er is 
al koffie en thee. U denkt, heb ik me 
vergist en is de viering al voorbij? Nee 
hoor. Maar als u zo binnenkomt zijn 
er 35 gezinnen uit de Claraparochie al 
ruim een uur bij elkaar om het geloof 
nader te ontdekken, te delen, te vieren 
en zo erin te groeien. 
Van elk gezin is er één die dit jaar de 
Eerste Heilige Communie doet. De 
broertjes en zusjes zijn ook welkom 
met een eigen programma. En de 
ouders verdiepen zich met elkaar in de 
vragen rond de Bijbel en Jezus Chris-
tus. Het is Ankerzondag. Van 9.45 uur 
tot 11.00 uur is er catechese, geloofs-
onderricht en om 11.15 uur vieren 
de gezinnen met u als Langeraarse 

kerkgangers de eucharistie mee. Het is 
misschien even vreemd,  anderen zit-
ten misschien op ‘uw’ plekje. Maar voor 
hen bent u als Langeraarse gemeen-
schap een voorbeeld in het vieren van 
de eucharistie. En dat is een belangrijk 
onderdeel van de voorbereiding van de 
kinderen op de Eerste Heilige Com-
munie.

Pastor Marjo Hoogenbosch 

Jongenskoor Dzvinochok 
Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
geeft op dinsdag 6 november een con-
cert in de H. Adrianuskerk te Langeraar 
en op woensdag 7 november in de 
O.L.V. Hemelvaartkerk te Nieuwkoop. 
Meer informatie hierover vindt u in het 
algemene deel van de samenstromen 
of op www.dzvinochok.nl.

Regio-coördinator, Ingrid van Rijn

Parochieredactie 
De pagina van Langeraar in de Samen-
stromen wordt samengesteld met inge-
zonden kopij. Dit kan zijn door iemand 
die iets organiseert (dus vooraf) maar 
ook door een deelnemer (achteraf). 
Maandelijks zijn er ook de vaste rubrie-
ken: Vanaf de Adrianustoren en Lief en 
leed. De afgelopen jaren hebben Ria en 
Mieke alle kopij verzameld, ingedeeld, 
gecorrigeerd en op de juiste manier 
aangeleverd bij de centrale redactie 
van de Samenstromen. Zij hebben dit al 
die jaren met plezier gedaan. Maar na 
14 jaar heeft Mieke aangegeven dat ze 
wilde stoppen. Het was tijd en goed om 
het stokje door te geven. Mieke heel 
erg bedankt voor je jarenlange inzet. 
De pagina van Langeraar ziet er altijd 
goed uit en is fijn om te lezen. Vanaf 
oktober heeft Angelique deze taak van 
Mieke overgenomen en zal zij samen 
met Ria de pagina van Langeraar aanle-
veren bij de centrale redactie. Kopij kan 
aangeleverd worden bij de parochiere-
dactie: secr.adrianus@planet.nl

Ria en Angelique

Langeraar
H. Adrianuskerk

Lief en leed

Overleden
2 oktober  Anna Elisabeth Maria Bos- Lek          82 jaar
4 oktober   Leonardus Josephus Mesman          79 jaar
9 oktober    Cornelia Wilhelmina Gerarda Maria Touw-van Acker   65 jaar

Jongenskoor Dzvinochok 
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Langeraar

Vanaf de Adrianustoren

•  Op vrijdag 23 november wordt in de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nieuwkoop om 20.00 uur het H. Vormsel toegediend aan 
drie kinderen vanuit onze parochiekern. Wij wensen de vormelingen een mooie avond!

•  De pastoraatsgroepen vanuit beide parochies hebben op 9 oktober een inspirerende avond gehad met het  
pastoraal team. De onderwerpen die de revue passeerden waren, zang in de liturgie, kerk landschap en bewustwording.

•  In het weekeinde van de Diaconie op 24 en 25 november wordt door de PCI in onze kerk na de viering een collecte ge-
houden die bestemd is voor het “Babyhuis”. Dit huis wordt in mei 2019 geopend voor moeders die nog niet de nood- 
zakelijke hulp en verzorging aan hun pasgeborenen kunnen geven. Zij verblijven enkele maanden in het  
huis en krijgen hier de specifieke hulp en zorg welke voor de situatie is vereist, maat-
werk dus. De collecte wordt warm aanbevolen.

•  Zondag 18 november om 11.15 uur is de tweede Ankerviering. Alle kinderen met 
hun ouders wensen wij een goede voorbereiding op de Eerste Heilige  
Communie.

•  Mensen komen en mensen gaan. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die zich  
willen aansluiten bij de pastoraatsgroep. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat 
(0172) 60 21 30 of André van Aarle (06) 216 932 67. Het is een fijn team om mee 
samen te werken!

Het kerstverhaal met de 
Zandtovenaar en Zandprinses
Op 16 december is het zover, dan komen de Zandtovenaar 
en de Zandprinses (Gert vd Vijver en zijn dochter) naar de 
Nicolaaskerk in Nieuwveen. Zij zullen samen, begeleid door 
muziek, het kerstverhaal gaan vertellen. 

Zij zullen dit doen aan de hand van tekeningen gemaakt met 
zand. Een gebeurtenis die u niet mag missen. 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,- per stuk, en zijn te koop tegen  
contante betaling vanaf 1 november op de volgende  
adressen:

Riet Spekman, Meeuwenplein 2, Nieuwveen,  
Tel. (0172) 53 73 67
Karin Verlaan, Roggeveldweg 23, Nieuwveen 
Tel. (0172) 53 73 62
Annet Hoogenboom,  Schoterhoek 23, Nieuwveen 
Tel. (0172) 53 99 31

Ook kunt u de kaarten via het volgende mailadres bestellen: 
zandtovenaar-nieuwveen@xs4all.nl.

Een evenement om naar uit te kijken. Ook wordt er op deze 
dag een kerstmarkt rondom de kerk georganiseerd. In een 
gezellige sfeer staan er diverse kramen waar u van alles 
kunt zien, proeven en kopen. Met sfeervolle kerstmuziek 
en optredens van koren. Een ideale manier om vast in de 
kerstsfeer te komen. Koffie, thee en glühwein ontbreken 
natuurlijk niet. De markt wordt gehouden van 12.00 tot 
19.00 uur.

Algemeen
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Wateroverlast te lijf 
Na de laatste wolkbreuk die Nieuwkoop 
trof stond de kelder onder de pastorie 
weer vol water.
Met dank aan de brandweer die hem 
wederom leeg gepompt heeft.
Om dit probleem op te lossen hebben 
we met de klussenclub een nieuwe 
afvoerput ingegraven op de parkeer-
plaats voor de pastorie.
Maandag 17 september 08.30 uur wa-
ren er 5 vrijwilligers present voor een 
werkbespreking en werden de taken 
verdeeld.
Om het probleem goed op te lossen 
moest ook het tegelpad voor de pasto-
rie zeker 20 cm. omhoog.
Er bleek zoveel zand weggespoeld dat 
de 2m3 besteld zand lang niet voldoen-
de was om de gaten te dichten.
Na de volgende dag nog 4 aanhangers 
met zand aangevoerd te hebben was 
de klus om 12 uur geklaard.
Het wel verdiende biertje zorgde voor 
de afsluiting.
Met dank aan Kees, Bertus, Theo en 
Huub (ook bedankt voor de put).

BCP

Vrijdag 23 november:  
gezellig klaverjassen!
We zijn weer druk aan het klaverjassen 
geslagen. De eerste 2 kaartavonden 

zijn al achter de rug. En op vrijdag 23 
november organiseren we de 3e klaver-
jasavond van het seizoen. We klaverjas-
sen in het Parochiehuis in Nieuwkoop; 
start om 20.00 uur en we spelen 3 pot-
jes op zijn Rotterdams (verplicht gaan 
en maatslag introeven). Tussendoor 
kunt u gezellig bijkletsen en genieten 
van een hapje en een drankje. Deelna-
me kost € 3,50. En de zaal is open vanaf 
19.40 uur.  

De andere kaartavonden zijn op 21 
december, 18 januari, 15 februari, 15 
maart en 5 april. Noteer deze data in 
uw agenda. Komt u ook? De opbrengst 
van de kaartavonden is voor het onder-
houd van de kerk.

Activiteiten Comité 

Koor Allegro
Koor Allegro is op zoek naar nieuwe le-
den. Daarom houden we in november 
een tweetal inlooprepetities. Iedereen 
die van zingen houdt is welkom om 
20.00 uur om met ons mee te repete-
ren. We drinken koffie om 21.00 uur en 
dan kunt u blijven of naar huis gaan. 
Ook is het mogelijk om mee te doen tot 
en met de kerst.
Op dit moment hebben we zo’n 25 
leden en is Leo van Rijt onze dirigent 
en Danielle Krijnen is onze pianiste. We 

oefenen elke donderdagavond in het 
parochiehuis in Nieuwkoop. Graag zien 
we enthousiaste mensen op donder-
dag 8  en 15 november.

Bestuur koor Allegro

Oekraïens jongenskoor komt 
weer zingen
Na het succes van vorig jaar, komt ook 
dit jaar het koor DZVINOCHOK weer 
zingen in Nieuwkoop en wel op woens-
dagavond 7 november 20.00 uur. Vanaf 
half 8 is de kerk open. De toegang is 
gratis, maar in de pauze wordt gecollec-
teerd voor het koor. Geef het door en 
mis het niet. Het is de moeite waard!! 

BCP

Restauratie heiligenbeelden 
De vier houten heiligenbeelden van 
Maria, Jozef, Heilig Hart en Antonius 
stonden al in de oude kerk en zijn 
vermoedelijk ruim 165 jaar oud. Er 
mankeert inmiddels van alles aan. Ze 
zijn aan het barsten, de kleuren zijn 
nog maar een fractie van wat ze waren, 
er ontbreken vingers enz. Als er niets 
aan gedaan wordt, vallen ze vandaag of 
morgen uit elkaar. 

We gaan er elk jaar één laten restaure-
ren door een gerenommeerd atelier. 
Het zijn kostbare beelden die wij voor 

Nieuwkoop
Clara parochie  O.L.V. Hemelvaartkerk

Wateroverlast te lijf 



het nageslacht willen bewaren. Je moet 
ten slotte zuinig zijn op het toever-
trouwde erfgoed. Het parochiebestuur 
is akkoord dus we gaan beginnen met 
het beeld van Maria. U zult dat dus een 
tijdje moeten missen. We beloven u 
dat als de restauratie klaar is het beeld 
weer plechtig de plaats zal krijgen die 
het verdient. En als u nou vraagt wie 
betaalt dat? Daarvoor hebben we het 
saldo mogen aanspreken van het activi-
teiten comité. 

BCP

Jeugdkoor Flos Campi
We hebben er inmiddels 2 leden bij 
maar…de groep is nog steeds erg klein 
(en kwetsbaar). Wie komt meedoen? 
Kom op, kinderen die in groep 4 of hoger 
zitten! Kom eens een keer meedoen, dan 
weet je wat het is! Maar…daar hebben 
we ook de ouders voor nodig! Zij moeten 
bereid zijn hun kinderen de kans te ge-
ven. Weet dat het voortbestaan van dit 
koor heel erg belangrijk is voor onze pa-
rochiekern. Ouders, en kinderen, helpen 
jullie ons mee? Een uurtje repeteren per 
week (19-20 uur op maandagavond) en 
ongeveer 1x per 6 weken zingen in een 
gezinsviering. Dat is toch wel te doen?
Kinderen uit Nieuwkoop en omstreken 
zijn van harte welkom om met ons mee 
te komen doen. En…zingen maakt blij! 
Dat is toch geweldig?
De repetities zijn weer in het Parochie-
huis. Een enkele keer kunnen we daar 
niet terecht, dan wijken we uit naar de 
Pastorie/Kerk. Dat maken we op tijd 
bekend.

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi”

KinderWoordDienst 
Zondag 11 november is er Kinder-
WoordDienst tijdens de viering van 
11.15 uur. 

Die dag vieren we het feest van Sint-
Maarten. Komen jullie meedoen?

Werkgroep KinderWoordDienst 

Gezinsvieringen
Zondag 4 november is er weer een ge-
zinsviering. Pastoor Glas zal voorgaan. 
De viering is om 9.15 uur. We gaan er 
een mooie viering van maken en hopen 
veel gezinnen te ontmoeten. 

Werkgroep GezinsViering

Adventsactie
Vandaag is de grote dag, Maureen 
staat klaar in haar allermooiste jurk om 
ja te zeggen tegen de liefde van haar 
leven. Waarom trouwt ze op zo’n jonge 
leeftijd en waarom stopt ze met school?
Op deze vragen zal u antwoord 
krijgen tijdens de vieringen in de 
Adventsperiode. 
Vorig jaar steunde de Adventsactie 
jonge moeders in Congo met een oplei-
ding tot coupeuse. We hebben er zelfs 
naaimachines voor ingezameld. 

Er zijn inmiddels goede vorderingen 
gemaakt: er worden rokjes en bloesjes 
en zelfs schooluniformen genaaid.
Dankzij de Adventsactie zijn er zonne-
panelen geïnstalleerd, die de elektri-
sche naaimachines “gratis” van stroom 
voorzien. Hierdoor kunnen er ook 
geborduurde kledingstukken gemaakt 
worden.

De alfabetisering gaat door in alle klas-
sen en de bewerkte landbouwvelden 
leverden een mooie opbrengst op voor 
de winkels.

MOV groep

Vanuit de pastoraatsgroep
Afgelopen dinsdag 9 oktober zijn alle 
pastoraatgroepen van de Clara-en 
Franciscusfederatie bij elkaar gekomen. 
Een belangrijk onderwerp van gesprek 
was de toekomst van onze kerk.
Het kerkbezoek loopt terug, de in-
komsten lopen terug en de kosten 
zijn hoog. Dit alles bij elkaar opgeteld 
maakt het duidelijk voor iedereen dat 
er in de toekomst veranderingen zullen 
plaatsvinden. Het is fijn om hier met 
elkaar over te praten en de meningen 
met elkaar te delen.

Zondag 23 september hebben de 3 
vormelingen uit onze parochie zich 
tijdens de eucharistieviering voorge-
steld aan de parochianen. Zij zullen de 
komende tijd wat vaker in onze kerk 
te vinden zijn omdat zij gaan helpen 
bij / rondom de vieringen. Wij zijn daar 
heel blij mee en hopen dat zij het zo 
leuk gaan vinden, zich meer betrok-
ken voelen en zo voor vast wat taken 
gaan vervullen. Zaterdag 15 december 
staat de kerstwandeling op de agenda. 
Het kerstverhaal wordt verteld en 
uitgebeeld, u loopt een route door 
Nieuwkoop. Dit is een samenwerkings-
verband van de Nieuwkoopse kerken. 
Meer informatie volgt.
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Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
6 oktober  Arie Kwakkenbos  89 jaar
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Clara parochie  

Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

Vieringen in de week
Dinsdag 13 november 9:00 Woord- en 
Communieviering
Dinsdag 27 november 9:00 Eucharistie-
viering

Vanuit de pastoraatsgroep
Donderdag 1 november is er een Aller-
zielenviering in Zevenhoven om 19:00 
Vrijdag 2 november is er een Allerzie-
lenviering in Nieuwveen om 19:00 
Tijdens deze vieringen herdenken wij 
de overledenen.
Op woensdag 14 november is er in de 
Ontmoetingskerk in Nieuwveen een 
oecumenisch  Symposium.
Op vrijdag 23 november is in Nieuw-
koop de Heilige Vormselviering. Wij 
wensen alle kinderen die hun Heilig 
Vormsel ontvangen een 
mooie viering toe.

Pastoraatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven 
en Diaken Van Aarle

Presentatieviering Nieuwveen 
en Zevenhoven 
De vormelingen hebben zich voorge-
steld in de viering met als thema: 
Ben je er klaar voor?
Goed voorbereid en met gevulde rug-
zak liet voorganger Adrie de kinderen 

vertellen wat zij in hun rugzak had-
den gedaan. Koor Revival zorgde voor 
muzikale ondersteuning. Na de viering 
hebben de vormelingen nog een 
praatje gemaakt met vrijwilligers, met 
de vraag waarom zij zich inzetten voor 
de parochie.  Fleur - Jelmer - Noortje - 
Emilie - Lisanne - Jet – Eva en Tygo gaan 
verder met de voorbereiding op weg 
naar het Vormsel op 23 november.

Concert
Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
geeft op dinsdag 6 november een con-
cert in de H. Adrianuskerk te Langeraar 
en op woensdag 7 november in de 
O.L.V. Hemelvaartkerk te Nieuwkoop. 
Meer informatie hierover leest u 
elders in deze Samenstromen en op 
www.dzvinochok.nl.

Oecumenisch symposium
Eucharistie en H. Avondmaal,  
Tafel van Eén
Op 14 november komt het geloofsge-
sprek weer op gang tussen katholieken 
en protestanten. Wat vieren de kerken 
als ze Eucharistie of H. Avondmaal 
vieren? Wat is de plek van deze viering 
in het kerkelijk leven? Wat zeggen de 
kerken er over? Hoe beleven de gelovi-
gen het? Waarom kent de ene kerk een 
open communie en de ander niet?

Een mooi en spannende avond komt 
er aan. Sprekers zijn Diaken André 
van Aarle en Dominee Gonja van ’t 
Kruis. De avond staat onder leiding van 
Christa van der Sman. Rineke de Wit zal 
de avond muzikaal begeleiden.

14 november 2018
Ontmoetingskerk Nieuwveen, 
Kerkstraat 45
Inloop vanaf 19:00 aanvang 19:30
Toegang is gratis.

Zilverpoetsen
Dinsdag 27 november gaan we het 
zilver weer poetsen.
We beginnen om 13:30 met (hopelijk) 
een groot aantal poetsers.

Wij zorgen voor materiaal en koffie.
Graag tot dan! 

De poetsgroep

Jelmer en Fleur

Morgen

Wat vandaag niet is

Kan morgen komen

Vergeet daarom niet

Te blijven dromen

Deuren, vandaag nog dicht

Gaan morgen misschien open

Vergeet daarom niet

Te blijven hopen

De traan van vandaag

Is morgen wellicht een lach

Vergeet daarom niet te leven

Elke dag!
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Interview pastorie  
verzorgsters
Al vele jaren maken 3 dames, die graag 
anoniem willen blijven, elke 6 weken de 
pastorie schoon.
Al woont er niemand meer permanent, 
de pastorie wordt door veel mensen 
gebruikt, zodat het echt nodig is om er 
zo af en toe ‘de bezem’ door te halen.
Stoffen, zuigen, ramen lappen, keuken 
en toiletten schoonmaken etc.
Veel werk om het netjes te houden, 
juist omdat er zoveel mensen over de 
vloer komen en gaan.
Daarnaast neemt een van de dames de 
was mee naar huis en zorgt een ander 
voor de boodschappen.
Namens de hele gemeenschap mag ik 
deze vrijwilligsters heel hartelijk dan-
ken voor jullie trouw en werk waardoor 
de pastorie er altijd spic en span uitziet.

Marian Berkhout

Adventsactie 
Met de Advent willen we graag de 
mensen in Malawi een geboorte bewijs 
geven, helpt u mee?

Malawi behoort tot de armste landen 
van Zuidelijk Afrika; ruim 65% van de 
inwoners leeft onder de armoede-
grens. In dit derde projectjaar steunen 

we Sant’Egidio bij het bevorderen van 
geboorteregistratie. Kinderen zonder 
geboortebewijs bestaan officieel niet. 
Zij mogen geen gebruikmaken van 
voorzieningen als school en gezond-
heidszorg. Ook krijgen ze geen wet-
telijke sociale of economische bescher-
ming.
Hierdoor worden ze gemakkelijk slacht-
offer van misbruik, uitbuiting, slavernij 
en mensenhandel.

De Gemeenschap Sant’Egidio heeft 
in Malawi het programma ‘BRAVO!’ 

Nieuwveen

opgezet om geboorteregistratie te be-
vorderen. Families krijgen hulp bij het 
aanvragen van geboortebewijzen, die 
registraties komen in een elektronisch 
nationaal geboorteregister.
Tijdens de Advent hoort u er meer over 
in de kerk.

Karin Mulder en Ria Kennis

Kinderwoorddienst 
Zondag 2 december 09.00 uur is er 
weer kinderwoorddienst. Het is de start 
van de advent en we hopen dat de 
goedheiligman weer tijd kan vinden om 
bij ons  langs te komen! Alle kinderen 
van 3 tot en met 12 jaar zijn welkom.

De Zandtovenaar en 
kerstmarkt
Zet het alvast in uw agenda: Op zondag 
16 december zijn er twee voorstellin-
gen van de Zandtovenaar in onze kerk. 
Op die dag is er rondom de kerk een 
kerstmarkt.

Lief en leed

Gedoopt 
16 september 2018 Eefje Filipa Kim Koeleman 

Toon Hermans

Naast mij 

Heer,
ik weet niet waar U bent
waar U zich ophoudt in het al
maar toen alles heel erg moeilijk werd
wist ik het ineens wel:
U stond naast me
ik kon met U praten.
Dat heb ik toen gedaan.
Het luchtte me op.
Dank U, Heer,
ik weet nu dat ik bij U terecht kan.
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Toon Hermans

in de kerk. En nog een geluk…. Je bent 
nooit te jong of te oud om dit mee te 
vieren! 

Terugblik van de  
Regenboogviering
Zondagochtend 14 oktober om 10.00 
uur was er weer een Regenboogviering. 
Dit keer behandelden we het verhaal 
van Mozes in het mandje. Na de ope-
ning met alle kinderen bij elkaar, ging 
de groep met kinderen vanaf 7 jaar 
weer met Jos mee. Zij luisterden naar 
het verhaal via een beamer en gingen 
daarna op zoek naar Mozes. Dat viel 
helemaal niet mee. Mozes lag in zijn 
mandje buiten in het riet en daar kon 
je niet gemakkelijk naar toe. Voordat 
we voor Mozes konden zorgen moest 
er een heel parcours worden afge-
legd waarbij de kinderen goed samen 
moesten werken. Maar uiteindelijk is 
het gelukt om Mozes te vinden en kon 
de prinses voor hem zorgen. De kin-
deren tot 7 jaar hoorden op datzelfde 

Martinus deelt mee…
De dagen worden weer korter, herfst-
kleuren tooien de bomen. Het zomer-
weer hield nog lang stand en verbrak 
elke dag nieuwe records. Het is nog net 
geen tijd voor ‘Zie de maan schijnt’ en 
‘Hoor, de wind waait’. De pepernoten 
en chocoladeletters zijn al wel gesigna-
leerd. In deze periode maken wij ons 
op voor een paar speciale vieringen: 
Allerheiligen, Allerzielen en het St. 
Martinusfeest. 

“Verdriet kan je niet alleen verdragen, 
verdriet kan lichter worden, als er 
mensen meedragen”. Op vrijdagavond 
2 november nodigen wij u allen uit 
voor de viering van Allerzielen. Deze 
wordt ondersteund door Waimbaji. De 
contactpersonen van de nabestaan-
den van overledenen in het afgelopen 
jaar hebben hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. Na de viering 
groeten wij traditiegetrouw onze dier-
bare overledenen tijdens de processie 
over het kerkhof. Naderhand is er voor 
degenen die hier behoefte aan hebben 
een kopje koffie of thee en een luiste-
rend oor.

De Martinusviering op 11 novem-
ber, de patroondag van St. Martinus, 
wordt door Cantabo en Waimbaji 
verzorgd. Na afloop van de viering 
wordt de Martinuspenning uitgereikt 
aan een vrijwilliger die veel voor ons 
parochiekern gedaan heeft en wordt 
koffie geschonken met de bekende en 
overheerlijke Mantelkoeken van onze 
plaatselijke bakker. Daarna doen de 
Pastoraatsgroep en de BCP verslag van 
het afgelopen jaar. Omdat de viering 
om kwart over negen begint, is er dit 
jaar voor gekozen om de ‘jaarverga-
dering’ na de viering te houden in de 
Jozefzaal. Elders vindt u de uitnodiging 
voor deze bijeenkomst. 
Een andere uitnodiging is gericht aan al 
onze vrijwilligers. Naast de hierboven 
genoemde onderscheiding die één van 
u ten deel zal vallen, willen we ook alle 
andere vrijwilligers bedanken door 

middel van een gezellige avond in de 
Rietzanger op 10 november, vanaf 20 
uur. Het is hier al heel vaak geschreven, 
de parochiegemeenschap draait niet 
alleen om u maar ook op u allen. We 
zijn heel blij met uw inzet en we zijn 
ook trots op u en al het werk dat u Pro 
Deo doet. 

In het grote parochieverband zijn het 
Anker- en Vormsel-traject weer begon-
nen. Helaas mogen wij dit jaar geen 
eerste communicantjes of vormelingen 
uit Noorden verwelkomen. Het behoeft 
geen betoog dat wij dit jammer vinden. 
Het is ook een zorgelijke ontwikkeling. 
Enerzijds is het natuurlijk wel het beeld 
wat we elk weekend in de kerk zien, 
weinig tot geen kinderen. Anderzijds 
missen we op deze manier wel de aan-
was van nieuwe parochianen en vrijwil-
ligers voor de toekomst. Dat begint al 
bij onze jongste vrijwilligers, de Misdie-
naartjes en vroeger ook het kinderkoor. 
Veel van onze huidige koorzangers zijn 
ooit op het kinderkoor begonnen en 
via Waimbaji doorgestroomd. Ouders 
die via de Eerste Communie en Vorm-
selgroepen betrokken bleven bij de 
parochie, zien we in de verschillende 
andere functies ook weer terug. Het 
is misschien wel de grootste uitdaging 
om dit tij te keren, maar wel noodza-
kelijk om onze parochiegemeenschap 
levend te houden. 

Wat een geluk dat wij een aantal cre-
atieve vrijwilligers hebben, die regel-
matig én met veel enthousiasme de 
Regenboogvieringen voorbereiden. Zo 
worden de kinderen spelenderwijs én 
uitdagend betrokken bij het geloof, de 
mooie bijbelverhalen en de gebruiken 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
5 oktober  Harry Disseldorp      62 jaar
15 oktober  Leo Schalkwijk      82 jaar
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Noorden

moment het verhaal in de kerk en 
maakten daarna allemaal een mandje 
voor hun meegebrachte poppetje Mo-
zes. De mandjes lieten we echt varen in 
het water. Welke mandjes waren sterk 
genoeg? Uiteindelijk lieten we het ook 
nog even stormen in het water, bleven 
de mandjes drijven? Het moet echt 
spannend geweest zijn voor Mozes 
en zijn moeder om te dobberen in het 
water. We sloten een leuke viering af 
met nog wat gebedjes en liedjes. En 

zijn afwisselend creatief, informatief of 
er wordt een quiz of spel gespeeld. In 
juni organiseren we een jaarlijks uitje. 
Het ene jaar met de bus en het andere 
jaar op de fiets in de omgeving. Elk jaar 
weer een gevarieerd programma. Bent 
u nieuwsgierig geworden, kom gerust 
vrijblijvend kijken. De avonden begin-
nen om 20:00 uur in De Rietzanger. 
De volgende avond is 20 november en 
dan staan er allerlei sjoelbakken voor 
ons klaar. Voor meer informatie kunt U 
mailen naar kvnnoorden@hotmail.com  
Kom erbij. U bent van harte welkom.

KVN Noorden

natuurlijk mochten alle kinderen een 
kaarsje aansteken. 

Concert Oekraïens  
jongenskoor
Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
geeft op dinsdag 6 november een con-
cert in de H. Adrianuskerk te Langeraar 
en op woensdag 7 november in de 
O.L.V. Hemelvaartkerk te Nieuwkoop. 
Op de pagina Algemeen en op de 
website www.dzvinochok.nl kunt u hier 
meer over lezen.

Katholieke Vrouwen- 
vereniging Noorden
KVN Noorden is er voor alle vrouwen, 
jong en oud, die het gezellig vinden 
een leuke avond met elkaar door te 
brengen. Wij komen één keer in de 
maand op dinsdagavond bijeen. Een 
mooie manier om elkaar als dorpsge-
noot beter te leren kennen. In septem-
ber zijn wij gestart met een viering in 
de Martinuskerk om zegen over het 
nieuwe seizoen te vragen. De avonden 

het is herfst

ik wandel op het laantje
en dwing mijzelf tot zien
want zien is iets anders
dan kijken
kijken doe ik de hele dag
het vliedende
het snellen van moment
naar moment
zien gaat naar het diepere
stil de tijd de tijd laten
en weten

hoe rood rood is
hoe bruin bruin is
hoe geel geel is
een mozaïek aan kleuren in
enkele bomen bij elkaar gezet
uitbundig tegen lichtend blauw

ik wandel op het laantje
nu ziende wetend
hoe verrassend mooi
dit kunstwerk is

Oeke Kruythof
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Vieringen op vrijdagmorgen
9 november Woord en Communie-
viering
23 november Eucharistieviering

Allerzielen 
We naderen alweer het einde van 
het kerkelijk jaar. Een jaar waarin we 
samen leefden, vierden, ontmoetten en 
afscheid namen van mensen die ons 
dierbaar waren. Op Allerzielen herden-
ken wij hen. Niet alleen de mensen die 
ons het afgelopen jaar ontvielen, maar 
ook al die anderen van wie wij eerder 
afscheid moesten nemen en die wij nog 
zo missen. Soms steekt zo’n gevoel van 
gemis ineens de kop op, op momenten 
dat je het helemaal niet verwacht. Je 
ziet een silhouet en meent even jouw 
geliefde te herkennen, wat helemaal 
niet kan. Dat weet je wel, maar je 
hart haalt soms rare trucjes uit met je 
verstand en het verdriet om je geliefde 

zit soms nog heel dicht onder de op-
pervlakte. Elk overlijden slaat een gat in 
het  leven. Bij een plotseling overlijden 
is de schok zo groot, dat het lang duurt, 
voordat je de draad van je leven weer 
op kunt pakken. Weg zijn al je toe-
komstdromen voor later, je moet alleen 
verder, maar hoe?  Er is ook niemand 
die je hierop het antwoord kan geven. 
Met vallen en opstaan zul je je weg 
in het leven weer moeten vinden. Op 
Allerzielen zoeken we Gods nabijheid 
en vragen hem om kracht om het leven 
te leven zonder die ene, die zo gemist 
wordt. We gedenken alle overledenen 
in liefde en noemen weer hun namen. 
De nabijheid van al die anderen, die 
eenzelfde gemis ervaren, is goed. Je 
weet: je bent niet alleen.  Daarom: 
u bent welkom, ook als uw verlies al 
veel langer geleden plaatsvond, maar 
het voor u nog voelt alsof het gisteren 
gebeurde.  In onze parochiekern vieren 

we Allerzielen op 1 november. We 
vieren samen, bezoeken de graven van 
onze geliefden om er een lichtje neer 
te zetten. Daarna is er de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten bij een kopje 
koffie.

Oecumenisch Symposium  
in Nieuwveen  
Eucharistie en H. Avondmaal,  
Tafel van Eén
Op 14 november komt het geloofsge-
sprek weer op gang tussen katholieken 
en protestanten. Wat vieren de kerken 
als ze Eucharistie of H. Avondmaal 
vieren. Wat is de plek van deze viering 
in het kerkelijk leven. Wat zeggen de 
kerken er over? Hoe beleven de gelovi-
gen het? Waarom kent de ene kerk een 
open communie en de ander niet?
Een mooi en spannende avond komt 
er aan. Sprekers zijn Diaken André 
van Aarle en Dominee Gonja van ’t 
Kruis. De avond staat onder leiding van 
Christa vd Sman en Rineke de Wit zal 
de avond muzikaal begeleiden.                                                                                                              
Ontmoetingskerk Nieuwveen
Kerkstraat 45
Kerk open om 19.00 uur. Aanvang 
19.30 uur. Toegang gratis.

Presentatie viering voor  
de kernen Nieuwveen en  
Zevenhoven
De vormelingen hebben zich voorge-
steld in de viering met als thema:  
Ben je er klaar voor? 
Goed voorbereid en met gevulde rug-

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk

Oecumenisch Symposium in Nieuwveen



18            www.rkgroenehart.nl

Lief en leed

Overleden
14 september  Riet de Boer-Mourits    93 jaar
22 september  Adriaan Luijben     75 jaar
3 oktober        Marie van Capel-van der Vlugt   96 jaar 

zak liet voorganger Adrie, de kinderen 
vertellen wat zij in hun rugzak hadden 
gedaan. Koor Revival verzorgde voor 
muzikale ondersteuning. Na de viering 
hebben de vormelingen nog praatje ge-
maakt met vrijwilligers , met de vraag: 
waarom zij zich inzetten voor de paro-
chie.  Fleur - Jelmer - Noortje - Emilie 
- Lisanne - Jet - Eva-en Tygo gaan verder 
met de voorbereiding op weg naar het 
Vormsel op 23 november .

Trots op Gerard 
Het was stil op straat in Zevenhoven op 
16 oktober, ’s middags om een uur of 
vijf. Al stonden de pannen klaar op het 
fornuis, die moesten maar even wach-
ten. Het kon menigeen niet ontgaan 
zijn: het stond aangekondigd in de 
krant, in regionale bladen, in ons pa-
rochieblad: op 16 oktober was Gerard 

van den Ham de hoofdpersoon in een 
televisie-uitzending, genaamd Roderick 
zoekt licht.  Drie dagen is een came-
raploeg in Zevenhoven geweest om 
Gerard te volgen bij zijn werkzaamhe-
den in en rond onze kerk.  Een half uur 
lang gesprekken met Gerard, toevallige 
passanten bij de Lourdesgrot, mooie 
beelden van de viering rond Maria Ten-
hemelopneming, we werden er trots 
van.  Gerard, die op een prachtige ma-
nier vertelde over zijn geloofsbeleving, 
zijn liefde voor Maria, zijn werk voor 
onze gemeenschap, zijn aandacht voor 
mensen die dat wel kunnen gebruiken, 
zijn overtuiging dat je je geloof niet 
alleen binnen die stenen muren van je 
kerk moet beleven.  Waar menigeen 
een zekere gêne voelt om over zijn of 
haar geloof te praten, had Gerard daar 
totaal geen moeite mee.  We hoorden 
verhalen over zijn jeugdjaren, die niet 
eenvoudig waren, over zijn volwassen 
leven en over hoe al zijn contacten, 
ontstaan binnen zijn kerkenwerk, hem 

hebben gemaakt tot de mens die hij nu 
is. Dat Maria bij hem een heel belang-
rijke rol vervult in zijn leven, hoef je de 
Zevenhovenaren niet te vertellen. Hij 
is vol van haar en laat dat ook blijken 
naar de buitenwereld toe.  En zo kon 
het gebeuren dat op deze dinsdag Ze-
venhoven even op de kaart gezet werd. 
Voor wie het niet gezien heeft: u kunt 
altijd nog even terugkijken bij Uitzen-
ding gemist: Roderick zoekt licht, NPO2, 
uitzending van 16 oktober. Doen!  Het 
is zeker de moeite waard!  

Activiteit Orangerie
Maandagmiddag 26 november gaan  
we een adventskrans maken. De kosten 
zijn hiervoor € 8,-.
U kunt de krans voor aan de deur of 
voor op tafel maken. We beginnen om 
14.00 uur.
Vergeet u niet om tang, mesje en 
schaar mee te nemen. Opgeven bij 
Gerda gerdakorver@gmail.com 
voor donderdag 22 november.

Gerda, Joke en Gerda

Concert
Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
geeft een concert. Zie voor verdere 
informatie de algemene pagina.

Zevenhoven

Op weg naar het Vormsel op 23 november

Gerard van den Ham



19SAMENstromen • november 2018

Op weg naar het Vormsel op 23 november

Familiekerstviering 
In de afgelopen jaren hebben we als 
parochiefederatie te maken gekregen 
met een verder afnemend aantal  
voorgangers. Naast de vijf pastors van 
het pastoraal team konden we ook 
rekenen op verschillende gepensio-
neerde priesters. Helaas zijn in een 
paar jaar tijd daarvan drie collega’s 
overleden. 

Dit betekent dat we soms moeten  
snijden in het aantal vieringen.  
Komende Kerstmis zal dat te merken 
zijn. In het voorjaar is in het grote 
roosteroverleg met vertegenwoor-
digers van alle parochiekernen van 
de Clara en Franciscusfederatie door 
pastoor Glas al aangegeven dat er 
minder Kerstvieringen zullen zijn. Voor 
Hoogmade is gekozen om op kerst-
avond een combinatie te maken van 
de familieviering en de nachtmis. Er zal 
om 19.00 uur een familieviering zijn, 
waarin Enjoy én het Nederlandstalig 
Koor de zang zullen ondersteunen. 

Voor de kinderen is er in deze fami-
lieviering ruimte om een kerstspel op 
te voeren. We doen een oproep aan 
volwassenen in de gemeenschap om 
zich hiervoor in te zetten. Het gaat om 
hand-en-spandiensten, zoals helpen 
met verkleden, materialen en een keer 
oefenen. Wilt u hierin iets betekenen? 
Meldt u dan bij Connie Koeleman,  
tel. (071) 501 21 36, e-mail:  
tophairhoogmade@icloud.nl.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Adventsactie 2018: 
Moeder en kind 
(informatie uit de Missionaire Agenda)
Dit jaar steunt Adventsactie voor de 
derde -en laatste- keer vier projecten 
die u wellicht nog kent van voorgaande 
jaren. Rwanda in 2016 voor Cecydar 
het opvangen van straatkinderen. 
Congo in 2017; opleiding voor alleen-
staande moeders. De projecten zijn 
heel verschillend, maar hebben één 
ding gemeen: ze zijn vol compassie 
voor moeders en kinderen.

Geboorteregistratie in Malawi
Ruim 65 procent van de inwoners van 
Malawi leeft onder de armoedegrens. 
In dit derde projectjaar steunen we 
de christelijke lekengemeenschap 
Sant’Edigo bij het bevorderen van 
de geboorteregistratie via het pro-
gramma BRAVO! Slechts 5 procent van 
de inwoners wordt bij hun geboorte 
geregistreerd. Kinderen zonder geboor-
tebewijs mogen echter geen gebruik 
maken van voorzieningen als school 
en gezondheidszorg. Ook krijgen ze 
geen wettelijke, sociale of economische 
bescherming. Hierdoor worden ze 
gemakkelijk slachtoffer van misbruik en 
uitbuiting. BRAVO! helpt families met 
het aanvragen van geboortebewijzen 
en ondersteunt de overheid bij het 
elektronisch registreren van kinderen 
in een nationaal geboorteregister.

Wat gaan wij doen in onze parochie? 
Op 25 november in voorbereiding voor 
de Advent (deze begint een week later 
op 2 december) is er na de viering iets 
lekkers bij de koffie wat betrekking 
heeft op Malawi.

We vertellen iedere week van de 
Advent iets over het project en u kunt 
een bijdrage doen in een doos van de 

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Fransicus parochie  

Wie moeder werd, weet dat 
je leven daarmee wezenlijk 
verandert.
Opeens, van het ene moment 
op het andere, maak je deel 
uit van iets groters.
In onze kinderen wordt  
geschiedenis zichtbaar,  
maar ook toekomst.
Zo brengen onze kinderen 
hoop.
Hoop op een toekomst die  
de onze zal overstijgen.
Hoop dat onze kinderen een 
verschil ten goede zullen 
maken.
Hoop ook, dat zij het Licht 
van de wereld in zich zullen 
dragen,
Net als destijds die kleine  
baby in Bethlehem.

(gevonden door  
Jeanne Borst-Oudshoorn)
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Hoogmade/Woubrugge 

Schepping en milieu 

Mens en natuur,
horen bij elkaar.
Wat een voorrecht 
dat wij mensen,
Gods schepping mogen 
uitbouwen en voltooien.
Dat we mogen genieten,
van steeds wisselende seizoenen,
ieder met zijn eigen pracht.
Genieten van de stilte,
om na te denken over 
de geheimen
die in de schepping 
verscholen zijn.
Om eens na te denken 
over het geheim,
van God met ons mensen.

Adventsactie. Deze staat achter in de 
kerk op tafel.

Met deze bijdrage hopen we dat er 
meer kinderen in Malawi geregistreerd 
worden zodat ze net als wij een be-
staansrecht krijgen.

M.O.V., Twan Goes en Jeanne Borst-
Oudshoorn

Meer informatie over de Adventsactie 
kunt u vinden in Samenstromen op de 
pagina Algemeen.

Zomaar een dag in de week
Regelmatig gaan Henk Brunt en onder-
getekende de kluis kraken en de zak-
ken met collectegeld openen, om het 
papiergeld te scheiden van de munten, 
waarna de zakken weer worden dicht-
geplakt. Het papiergeld wordt apart 
genoteerd per geldsoort per datum. 
Voordat Henk en ik ons met de zware 
tas naar de bank begeven, maken we 
even een stop in Saartjes keuken, waar 
koster Theo Baak al de koffiepot heeft 
aangezet. Tussen 10 uur en half 11 ko-
men de vrijwilligers binnendruppelen 
met een natte rug vanwege intensieve 
werkzaamheden op het kerkhof en in 
de kerktuin. Ook Fons Lebbink schuift 
aan voor een bakkie troost. Gezien de 

akoestiek is het aldaar een herrie van 
jewelste maar de sfeer is opperbest. 
Ondertussen bruist het secretariaat 
ook van allerlei activiteiten; af en toe 
in aanwezigheid van pastor Marjo 
met haar geleidehond. Kortom, het is 
altijd weer een gezellig samenzijn van 
vrijwilligers, die ervoor zorgen, dat de 
buitenboel er weer piekfijn uitziet. Na 
de koffie stappen Henk en ik in de auto 
en begeven ons naar de bank. 

Aangekomen bij de geldtelmachine, 
waarbij we hopen dat hij niet buiten 
werking is, slaan we altijd een kruisje, 
om te voorkomen, dat er tussen het 
collectegeld een verkeerde munt 
bevindt, waardoor de machine op tilt 
slaat en wij onverrichterzake terug 
moeten met het geld naar Hoogmade. 
De laatste tijd gaat het gelukkig goed. 
Met het bovenstaande heb ik een klein 
schetsje willen maken hoe het er aan 
toegaat tijdens zo een dag, waarbij di-
verse mensen zich inspannen, om onze 
geloofsgemeenschap van dienst te zijn. 
Eenzelfde verhaal is te produceren van 
andere vrijwilligers, zoals de dames 
die de binnenkant van het kerkgebouw 
spic en span houden en nog vele ande-
ren maar daarvan weet ik te weinig.

Nico van der Hulst

We zijn slimmer
Wereldwijd gaan steeds meer kinderen 
naar school.
Twee eeuwen geleden kon nog maar 
één op de acht mensen in de wereld 
lezen en schrijven. Niet meer dan één 
op de vijf mensen ging enkele jaren 
naar school. Vandaag zitten wereldwijd 
negen van de tien kinderen in school-
bankjes. 
Ook ontwikkelingslanden hebben 
enorme stappen vooruit gezet. In 
Latijns-Amerika, Noord-Afrika en delen 
van Azië is het schoolbezoek intussen 
even hoog als in Europa. In Sub-Sahara 
Afrika steeg het schoolbezoek afge-
lopen jaar kwart eeuw van 52 naar 
80 procent. Aanvankelijk gingen in 
ontwikkelingslanden meer jongens dan 
meisjes naar school, maar die kloof 
wordt in snel tempo gedicht. Het zui-
den van Azië boekte de afgelopen jaren 
de grootste vooruitgang. In 1990 zaten 
in India voor elke 100 jongens maar 73 
meisjes op de basisschool. Vandaag 
zijn dat er evenveel. 

Gevonden door Jeanne Borst-Oudshoorn 4 jubilaressen bij Enjoy op 16 september 2018
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Vanuit de BCP
Al geruime tijd stond het op de agenda 
om de serre achter de pastorie aan te 
pakken.  Dat was echt hard nodig: de 
dakbedekking is slecht, als gevolg van 
lekkage vertoont het zachtboardpla-
fond smerige plekken, hier en daar is 
het hout van ramen en kozijnen verrot 
en de buitenzijde smacht ernaar om 
geverfd te worden. De grote vraag was 
daarbij: hoe gaat die aanpak eruit zien? 
Is dat grondig aanpakken en vanaf een 
nieuwe fundering weer opbouwen, is 
dat opknappen waar dat nodig is of is 
het wellicht de beste optie om de serre 
eraf te slopen en de pastorie zo (zon-
der serre) te laten?

Voor subsidie komen we niet in aan-
merking, de pastorie zelf is wel een 
monument, maar het onderdeel serre 
valt daar niet onder.
Na zorgvuldige afweging en rijp beraad 
is besloten om de serre een flinke 
opknapbeurt te geven en om dat deels 
met de hulp van onze vrijwilligers tot 
stand te brengen.

Al voor de zomervakantie is het plafond 
verwijderd en konden we zien dat het 
houten platte dak van de serre er best 
nog goed uitzag op een enkel plekje na.
Begin september is de aannemer 
gestart met de reparatie van de rotte 
delen in ramen en kozijnen, kort erna 
is de dakbedekking vernieuwd; wat de 
dakbedekker nog moet doen is een 
nieuwe loodslabbe maken over de volle 
breedte van het dak als overgang van 
de achtergevel van de pastorie naar 
het serre-dak. Een enthousiast groepje 
vrijwilligers heeft gezorgd voor het ver-

wijderen en afvoeren van de oude dak-
bedekking en daarna zijn zij aan de slag 
gegaan met schilderwerkzaamheden: 
schoon maken, schuren, afplakken, 
gronden en lakken. Fantastisch deze 
helpende handen, hartstikke goed!
Tot nu toe (half oktober) treffen we 
het geweldig met het weer, dat helpt 
natuurlijk enorm. Er moet best nog 
veel gedaan worden maar we zijn heel 
goed op weg. Als de hele klus erop zit 
verwachten we met de serre weer voor 
jaren vooruit te kunnen en er nog veel 
plezier van te kunnen hebben. 

Gerardus kalender 2018  
te koop!!! 
Als u voor 2019 nog graag zo’n mooie 
Gerardus kalender wilt, dan kunt u 
deze bestellen bij
Sonja Knelange telefoon: (0172) 509 221 
of carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl.
Prijs kalender + schild: € 7,25.

Kliederkerk en the walk 
of peace 
Op 30 september was er de eerste 
Kliederkerk van het seizoen. We waren 
met ruim 50 volwassenen en kinderen. 
Deze keer stond de Kliederkerk in het 
teken van de Walk of Peace. We gingen 
daarom naar buiten. Tijdens een 
wandeling door het dorp dachten we 
na over de vraag hoe kan je een ander 
helpen. Gedurende de wandeling 
stonden we op verschillende plekken 
stil om naar een verhaal te luisteren. 
We maakten kennis met de gevallen 
oorlogshelden van Leimuiden, de orde 
van het theelepeltje, de tocht die Leidse 
kinderen ondernamen om in de hon-
gerwinter aan melk te komen, deden 
een lepelrace en spraken in groepjes 
van twee hoe je elkaar kunt helpen.

Aan het einde van de tocht vertelde 
de dominee van de Woudse Dom 
Matteüs 25:15 en hoorden de kinderen 
het verhaal over de talenten en wat 
je ermee kunt doen als je ze krijgt. Na 
de zegening van onze kinderen was 
er nog een heerlijke soepmaaltijd en 
konden we thuis verder genieten van 
de bijeenkomst en het mooie weer. De 
volgende Kliederkerk is 18 november in 
de Woudse Dom / het Schoolhuis. Het 

Fransicus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

Lief en leed

Overleden
24 september Ina Kerkvliet-Hoogervorst   91 jaar
9 oktober  Joop Lek     91 jaar
13 oktober  Cornelis Johannes van Veen   83 jaar 
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begint om 12.30 uur en is rond 14.00 
uur afgelopen. Het is voor kinderen en 
tieners van alle leeftijden en iedereen 
om hen heen. We zouden het leuk 
vinden om samen met u te ontdekken, 
vieren en eten.

Baldwin

Nieuws van Akkoord
Afgelopen week zijn de eerste voorbe-
reidingen voor de kerstviering gestart. 
We hebben er allemaal weer heel veel 
zin in en het belooft een bijzondere vie-
ring te worden. Kerst betekent ook dat 
het projectkoor weer wordt opgezet. 

Wil jij meezingen tijdens eerste kerst-
dag? Het koor zit altijd op de eerste 
rij voor het kerstspel en kan dus alles 
zien! De repetities zijn 27 november en 
4, 11 en 17 december en je bent van 

harte welkom om een liedje mee te 
zingen. Verder zingen we op 24 novem-
ber samen met het koor Resonans. De 
Sint Maartenviering in de Ursula wordt 
traditiegetrouw ook weer door het kin-
der- en tienerkoor begeleid. Wil je met 
je lampionnetje meezingen? De viering 
is op 11 november om 10.30 uur. 
Tenslotte werkt het tienerkoor mee aan 
Allerzielen. Enkele zangers die gestopt 
zijn komen speciaal voor Allerzielen 
even terug om er een bijzondere avond 
van te maken.

Meg van der Hoorn

Dzvinochok 
Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
geeft op dinsdag 6 november een con-
cert in de H. Adrianuskerk te Langeraar 
en op woensdag 7 november in de 
O.L.V. Hemelvaartkerk te Nieuwkoop. 
Voor verdere informatie zie poster en 
website: www.dzvinochok.nl.

Peppelhofviering
Vrijdag 9 november is er om 9.30 uur 
een Woord- en Communieviering in de 
Peppelhof. Voorganger is pastor  
M. Hoogenbosch.

Leimuden/Rijnsaterwoude

Kliederkerk

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

TIP: Noteer dit nummer in uw  
telefoonklapper!
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Dinsdagmorgen
6 november 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.
20 november 9.30 uur Eucharistie 
in Oud Ade. Voorganger is pastor 
B. Bosma.

Er is thuiscommunie op 6 en  
20 november.

Doopviering
Op zondag 4 november om 12.30 uur 
is in Oud Ade de doopviering van Sarah 
Jansen en Anna Tilby.

Gezinsvieringen
Op zondag 4 november en zondag 2 
december is er om 9.15 uur een gezins-
viering in Rijpwetering.
De viering van 4 november is met de 
schoenendoosactie.
Na beide vieringen is er gelegenheid 
voor ontmoeting met koffie en thee, en 
limonade voor de kinderen. U bent van 
harte welkom.

Op de volgende data bieden wij 
een kinderwoorddienst aan:
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

Kerkbalans
Het einde van het jaar nadert al snel. 
De tussenstand van de actie 2018 baart 
ons enige zorgen. De opbrengst tot 
op heden blijft achter bij voorgaande 
jaren.

Juist nu de kosten steeds maar stijgen, 
en door het wegvallen van een dienst 
in het weekeinde, blijft uw bijdrage van 
het allergrootste belang.

Wilt u, als u nog niet heeft bijgedragen, 
dit voor het einde van het jaar nog 
overmaken. Wij zijn u zeer dankbaar. 
Samen moeten we zorgen dat onze 
beeldbepalende gebouwen en hun 
functie behouden blijft voor de toe-
komst. Zeker ook in combinatie met 
onze kerkhoven.

Gunstige fiscale mogelijk-
heden
In het verleden zijn er door meerdere 
parochianen en belangstellenden con-
tracten afgesloten voor een jaarlijkse 
bijdrage van minimaal € 150,- voor  
de duur van tenminste 5 jaar. 
Deze bijdrage is dan in zijn geheel  
aftrekbaar als gift voor de belasting.  

De netto betaling is dan slechts 50 tot 
70%, afhankelijk van het inkomen.
Voor de meeste contracten is 2018 
het jaar dat voor de vijfde keer een 
bijdrage wordt gedaan. Deze con-
tracten kunnen stilzwijgend gewoon 
doorlopen. Als u dat niet wilt, dan kunt 
u dit doorgeven aan het secretariaat in 
Rijpwetering via een mailbericht naar 
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl.

Voor hen die via (automatische) beta-
lingen al een bijdrage per jaar doen 
van ten minste € 150,- zonder eerder 
genoemd contract, bestaat de moge-
lijkheid om vóór 31 december nog een 
contract voor 2018 af te sluiten. Ook 
hiervoor graag een mailbericht naar 
het secretariaat in Rijpwetering.

Hartelijk dank aan hen die de bijdrage 
al hebben overgemaakt.

De beheercommissie

150 jaar bestaan van de  
H. Bavo kerk van Oud Ade
Dit jaar met kerst is het 150 jaar ge-
leden dat de Bavokerk voor het eerst 
werd gebruikt. Die kerstnacht was 
dus een bijzondere voor de parochie, 
want voor het eerst was er een Heilige 
mis in die nieuwe kerk. Maar pas op 9 
september van het jaar 1869 werd de 
kerk door de bisschop van Haarlem, 
Mgr. Wilmer, officieel gewijd. Er wordt 
momenteel gewerkt aan een herin-
neringsboekje dat wij na de kerstnacht 
viering willen uitreiken aan de paro-
chianen. Maar er zijn ook ideeën voor 
allerlei activiteiten om 2019 te vieren in 
het teken van Bavo jaar. 

Beheercommissie en pastoraatsgroep

Dzvinochok
Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
geeft op dinsdag 6 november een con-
cert in de H. Adrianuskerk te Langeraar 
en op woensdag 7 november in de 
O.L.V. Hemelvaartkerk te Nieuwkoop. 
Zie het artikel elders in dit blad en de 
website www.dzvinochok.nl

Fransicus parochie  

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

Lief en leed

Overleden
16 september  Jacoba Helena van Zoen – Olijerhoek  77 jaar 
19 september Johanna Jacoba Wolvers- van der Hoorn    79 jaar
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Ankerzondag 
Nietsvermoedend loop je op zondag-
morgen tegen 11.00 uur de kerk in en: 
Hola, u mag nog niet naar binnen. Nou 
ja, denkt u, straks kan ik niet op ‘mijn’ 
plekje zitten!  

In de kerk zitten op dat moment jonge 
ouders van ruim 35 gezinnen uit de 
Franciscusparochie al ruim een uur bij 
elkaar om het geloof nader te ontdek-
ken, te delen, te vieren en zo erin te 
groeien. Van elk gezin is er één die 
dit jaar de 1e H. Communie doet. De 
broertjes en zusjes zijn ook bezig met 
een eigen programma. En de ouders 
verdiepen zich met elkaar in de vragen 
rond Bijbel en Jezus Christus. Het is an-
kerzondag. Van 9.45 uur tot 11.00 uur 
is er catechese, geloofsonderricht en 
om 11.15 uur vieren de gezinnen met u 
als Veense kerkgangers de eucharistie 
mee. 

Het is misschien even vreemd, anderen 
zitten misschien op ‘uw’ plekje. Maar 
voor hen bent u als gemeenschap van 
de Petruskerk een voorbeeld in het 
vieren van de eucharistie. Neemt u ze 
mee in uw gebed? De eucharistie is een 
belangrijk onderdeel van de voorbe-
reiding van de kinderen op de Eerste 
Heilige Communie.

Pastor Hoogenbosch

Wie mag ik zijn of worden 
Wij, de mensen van de MOV, van de 
Franciscus parochie, zijn al weer bezig 
met de Adventsactie.
Dit jaar hebben wij gekozen voor de 
kinderen uit Malawi. Malawi hoort tot 
de armste landen van Zuidelijk Afrika. 
Slecht vijf procent van de inwoners 
wordt bij hun geboorte geregistreerd. 
Kinderen zonder geboortebewijs 
bestaan officieel niet. Zij mogen geen 
gebruik maken van voorzieningen zoals
school en gezondheidszorg, ook krijgen 
ze geen wettelijke sociale of economi-
sche bescherming. Hierdoor worden ze 
gemakkelijk slachtoffer van misbruik, 
uitbuiting, slavernij en mensenhandel.
  

Wij willen op zondag 2 december op de 
eerste zondag van de advent cupcakes 
gaan verkopen. Wilt u ons helpen om 
deze kinderen een naam en bestaan te 
geven? Wij hopen u dan te zien.

Thea, Gerda en Jolanda

Roelofarendsveen,  
oktober 2018
Beste parochianen, bestuurders en 
alle vrijwilligers.
Zondag 9 september werd voor mij een 
bijzondere dag. De verjaardag van mijn 
zoon in Alkmaar ging niet door en de 
reden kreeg ik niet te horen. We gingen 

naar de kerk, ik had niets in te bren-
gen. Tot mijn grote verbazing was mijn 
familie met velen aanwezig, ook die uit 
Alkmaar, wat ik wel vreemd vond. Maar 
toen ging er in mijn bovenkamer een 
lichtje branden. Zou dit voor mij zijn?

De viering was afgelopen en ik werd op 
het matje geroepen door de pastoor en 
ik werd gehuldigd en kreeg de Lauren-
tius Plaquette, een onderscheiding van 
het bisdom Rotterdam voor mensen 
met een bijzondere verdienste. Dit 
was voor mij heel verrassend, eervol 
en emotioneel. Toen besefte ik, wat 
gaat de tijd snel, ruim 18 jaar vrijwil-
ligerswerk in, aan en om de kerk en 
pastorie. Het is een leuke invulling van 
mijn VUT geweest. Altijd mensen om 
je heen. Voor mij waren het prettige 
jaren met andere klussers. Ik vind het 
heel erg dat ik moet stoppen. Ik wil wel 
doorgaan maar het lichaam sputtert 
tegen, het is niet anders. Het was een 
leuke tijd.

Ik raad het iedereen aan om zo zijn/
haar vrije tijd in te vullen. Dit is dus 
een oproep: wordt vrijwilliger in, om 
en aan de kerk. Het is leuk werk. Er is 
voor iedereen wel iets te doen. Ik hoor 

Fransicus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk
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Piet Akerboom nog zeggen; kijk dit heb 
ik toch maar voor elkaar gekregen als 
kruideniertje en onze Jozef in de hemel 
klaagde nooit over ons werk. Heel 
veel klussen zijn gedaan met Willem 
Huigsloot en Piet Akerboom, kleine en 
grote. De renovatie van de pastorie was 
’n grote met daarbij de pastorie veiling, 
gehouden in de toen nog bestaande 
bloemenveiling. De laatste, hele grote, 
klus was de verbouwing van de Pe-
truskerk die ruim anderhalf jaar heeft 
geduurd. Het was prachtig wat er toen 
is gepresteerd met vele vrijwilligers, 
we mogen er trots op zijn. Als ik in het 
fotoboek van de verbouwing blader, 
ben ik dankbaar dat ik daaraan mee 
heb mogen klussen. Bedankt voor jullie 
steun, zonder steun ben je niets op 
deze wereld. 

Bedankt voor de waardering die ik heb 
gekregen van het bisdom, bestuur en 
van vele parochianen met deze 
onderscheiding. Het doet mij heel veel.

Groet van Piet en Bep van Ruiten

Familievieringen 
Er staan tot het einde van 2018 nog drie 
familievieringen op het programma. 
Tijdens deze vieringen zijn de lezingen 
aangepast waardoor ze meer te begrij-
pen zijn voor de kinderen. De vieringen 
zijn niet alleen voor kinderen dus ieder-
een is welkom. Kinderkoor ‘Little Stars’ 
zal de liederen verzorgen. De volgende 

familieviering is op 11 november. 
Daarna is de familieviering op 2 decem-
ber. 

Deze viering staat in het teken van het 
project schoenmaatjes van Edukans. 
Samen met de scholen, de kinderen en 
de ouders proberen we weer zoveel 
mogelijk kinderen te verrassen die in 
armoede opgroeien. 

Heeft u geen kinderen op de basis-
school en wilt u toch graag mee doen 
of meer informatie over het project kijk 
dan even op de website edukans.nl/
schoenmaatjes. Bij vragen mag u ook 
contact opnemen via 071-3318275. 
De laatste familieviering van 2018 is op 
kerstavond 24 december om 19.00 uur. 
We hopen vele van u te zien tijdens de 
familievieringen. 

Met vriendelijke groet,
werkgroep kinderkerk

Doordeweekse vieringen
Er zijn vieringen in de Petruskerk op 
dinsdag en donderdag om 09.00 uur 
m.u.v. 1 november en op woensdag 
om 07.00 uur.
In Gogherweide is er iedere vrijdag om 
09.30 uur een viering en in Zorgcen-
trum Jacobus iedere zaterdag om 16.00 
uur m.u.v. 3 november.

Dvinochok
Het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 
geeft op dinsdag 6 november een con-
cert in de H. Adrianuskerk te Langeraar 
en op woensdag 7 november in de 
O.L.V. Hemelvaartkerk te Nieuwkoop. 

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Lief en leed

Overleden
1 oktober  Josephina Gerarda (Fien) Hillebrand  85 jaar
2 oktober  Hendricus Theodorus Ignatius (Henry) Hoogenboom  57 jaar
8 oktober  Mattheus Nicolaas ( Theo) van der Arend 85 jaar

Gedoopt in de afgelopen periode
Sofie Hulsker 
Fleur Kleijn
Koen Dobbe

IK  MIS  JOU  

Zo gek is dat toch niet ?!
Samen is niet meer…
samen is voorbij.
Weet je nog…?
Die keer dat alles tegen zat, 
maar wij hadden elkaar.
Samen is niet meer…
geen bakkie, geen praatje,
geen glimlach naar elkaar!
Die twinkeling in onze ogen
oh… wat fijn was dat. 
Samen is niet meer…
samen zo vertrouwd, elkaar
aanvoelen, kennen, begrijpen,
lachen en soms samen huilen.
Samen is niet meer…
het lijkt soms zo gewoon 
tot je alleen achterblijft,
dan besef je…
Samen was héél speciaal !

Dorothé Klein-Verdel

U kunt de informatie elders in deze 
Samenstromen vinden maar ook op de 
website (www.dzvinochok.nl).
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Zondag van de Diaconie

Op het Hoogfeest van Christus Koning (24 en 25 november) 
vieren wij in onze kerken ook de zondag van de diaconie. Alle 
PCI-en hebben unaniem gekozen om in dit weekend een ex-
tra collecte te besteden aan het Babyhuis. Schrijfster Barbara 
Muller is oprichtster van het Babyhuis. Zij heeft op het sym-
posium van 4 oktober jl. vertelt over de keuze om getuige te 
zijn van de liefde voor de kwetsbare moeders en baby’s. Op 
deze bladzijde vindt u een uitgebreid interview met Barbara 
Muller. Geeft u in dat weekend (24 en 25 november) royaal. 
De PCI-en zullen het verdubbelen of zeer ruim naar boven 
afronden. Dus uw gift doet er toe. 

Diaken André van Aarle

Symposium ‘Wees Getuige’ in 
Federatieweek 2018
Barbara Muller: ‘We hebben elkaar nodig om de wereld 
mooier te maken’

Interview door Judy Wagenaar-Doller

Roelofarendsveen: Gepassioneerd vertelde Barbara Muller 
tijdens een symposium hoe we verdriet en woede om kun-
nen zetten in kracht en liefde. ‘Kijk niet weg als een gebeurte-
nis je negatief raakt maar kom in actie en weet dat als je het 
goede doet je altijd gedragen wordt.’

Zo frêle als de 46-jarige Barbara Muller oogt, zo krachtig is 
haar persoonlijkheid wanneer ze vertelt over haar passie en 
werk voor jonge zwangere moeders. Doorslaggevend voor 
dit werk was haar  baan bij de Raad voor Kinderbescher-
ming. Barbara: ‘Ik leerde daar dat het anders moest met 
uithuisplaatsingen van jonge kinderen. Na mijn ontslag daar 
heb ik voor een vriend een Dushihuis  opgezet in Dordrecht. 
Broertjes en zusjes groeien daar samen op.

Babyhuis
Jaarlijks sterven er volgens Barbara pasgeboren baby’s in 
Nederland. Barbara: ‘Van jongs af aan had ik de wens én de 
wil er al om niet weg te kijken bij negatieve gebeurtenissen 
maar de weerstand en woede die het oproept om te zet-
ten in iets positiefs. Ik wilde jonge, wanhopige en zwangere 
moeders bereiken. Daarom richtte ik Stichting Babyhuis op 
in  Dordrecht. Het is laagdrempelige zorg waar liefde cen-
traal staat en we met vrijwilligers perspectief bieden aan 
moeder en kind. De noodzakelijk hechting wordt zo mogelijk 
gemaakt.  Inmiddels is er ook een Babyhuis in Rotterdam en 
Leiden volgt binnenkort.

OMZIEN naar de ander   
Clara & Franciscus Omzien naar de ander

Tegenstand
Uit dezelfde nood geboren richtte Barbara ook Stichting 
Beschermde Wieg en Beschermd bevallen op. Er zijn inmid-
dels 5 particuliere vondelingenkamers en 4 in ziekenhuizen. 
De stichting werkt preventief en honderden vrouwen heb-
ben al contact gezocht. Barbara: ‘We hebben minstens 25 
babylevens gered. Dat we gedoogd worden door justitie is 
onbelangrijk. Ik blijf altijd in gesprek met de overheden en 
tegenstanders. Na minutieus onderzoek erkennen ook zij dat 
wij werken uit zorg en betrokkenheid. Bovendien spreken 
onze ‘resultaten’ voor zich.’

Ashoka Fellow
Uiteraard hebben de stichtingen (ANBI gecertificeerd) geld 
nodig om te blijven bestaan. Sinds kort is er 1 betaalde 
kracht voor 24 uur per week. Barbara: ‘In Dordrecht draait 
het Babyhuis inmiddels op gemeentesubsidie en hopelijk 
gaat dat ook gebeuren bij de anderen locaties. Van een aan-
tal fondsen krijgen we geld en ook van kerken. Ik vertrouw er 
inmiddels op dat er altijd genoeg is. Het werk maar ook wij  
worden gedragen.’
Sinds juni 2017 is Barbara Ashoka Fellow. Onder andere Bill 
Gates en Mark Zuckerberg maken deel uit van Ashoka, één 
van werelds grootste NGO’s. In Nederland zijn er 10 Fellows 
en wereldwijd  3000. ‘Als Fellow zijn mijn stichtingen altijd 
verzekerd van voortbestaan maar er is geen financiële steun. 
Ik kan wereldwijd  gebruik maken van hun netwerk.

Wees getuige
Volgens Barbara zou ieder mens uit zijn hart moeten leven 
omdat dan niet alleen de mooiste dingen tot stand komen 
maar je werk ook niet als werk voelt. Je kon tijdens haar ver-
haal een speld horen vallen. Het afsluitende duidelijke ap-
plaus was veelzeggend want Barbara zet haar leven in om als 
getuige zwakkeren te helpen en redt zo vele levens.’

Voor meer informatie over Barbara Muller en haar werk: 
www.barbaramuller.com

Barbara Muller (rechts) had Mirelle Oediet -Doebe meegenomen als 
‘getuige’ van de Beschermde Wieg waar Mirelle eind 2016 hulp zocht.



Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 
Wat is het ‘Onze Vader’ voor een 
gebed?

Toen de leerlingen Jezus zagen bid-
den, vroegen ze “Heer, leer ons hoe 
wij kunnen bidden:” Jezus leerde toen 
aan hen het ‘Onze Vader’.

Hoe kun je beter bidden dan met 
Jezus’ eigen woorden? Een gebed 
waar alles in zit. God en zijn Rijk, maar 
ook wijzelf, wat we nodig hebben en 
dingen die moeilijk zijn voor ons.

Je mag God aanspreken met Onze 
Vader, daarmee zeg je dat je bij God 
hoort. En je zegt meteen dat je zijn 
naam wil eren, hoog houden. Daarna 
zeggen we dat we het Rijk van God 
verwachten en dat Gods wil mag 
gebeuren op aarde, zoals dat ook in 
de hemel gebeurt. Maar dat gaat niet 
zonder ons, we vragen dat onze wil 
gelijk wordt aan die van God.

Als we bidden om ons ‘dagelijks 
brood’ vragen we God om voedsel om 
van te leven. Het mooie van het leven 
is dat je niet alleen leeft van het eten 
op je bord. Je leeft ook van vriend-
schap en liefde en ook de Bijbel en de 
eucharistie horen daarbij. 

Dan bid je God om vergeving, maar 
wel als je zelf ook anderen vergeeft. 
Tot slot vragen we Gods hulp om 
sterk te zijn, de goede weg te kiezen 
en dat het kwade ons niet te pakken 
krijgt. 

Het Onze Vader kun je iedere dag 
bidden. Het liefst samen met ande-
ren, aan tafel of op een ander vast 
moment van de dag. 

Pastor Hoogenbosch
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Richting

Na een mooi najaar worden de dagen korter, het wordt weer eerder donker. 
Gelukkig hebben wij lantaarnpalen die onze weg verlichten. Op kamp of tijdens 
vakantie heb je misschien wel eens een dropping of speurtocht in het donker mee-
gemaakt. Toen was je blij dat je een zaklamp bij je had, één die ver kan schijnen. Je 
kon er een eind mee vooruitkijken, hoe donker het ook was. Vroeger kende ze zo’n 
zaklamp niet, wel een olielampje. Dat olielampje schijnt niet zover dat je meters 
vooruit kunt kijken in het donker.

Nee, zo’n olielampje verspreidt net genoeg licht om in het donker één stap te kun-
nen doen. En dan een volgende. En weer een volgende. Stap voor stap. Je kunt dus 
geen stap zetten zonder dat lampje, als je tenminste veilig in het donker wilt lopen. 
Je zou deze lamp kunnen vergelijken met de Bijbel. Bij iedere stap kan de Bijbel 
voor jou een richting bepalen, zoals een lamp richting geeft aan je voeten in het 
donker.

Puzzel: 
Kraak de code 
Hiernaast staan cijfers. Door 
bij ieder getal de juiste letter te 
zoeken, ontstaat een zin. 

Weet jij wat deze zin is? 
Stuur je oplossing naar samen-
stromenspraakwater@gmail.com 
en misschien win jij een leuk 
prijsje.

Bron: opkijken.nl

Boekentip

Kikker en de horizon - Max Velthuijs
Rat stond op een heuvel en keek over het land naar de 
horizon. Wat is de wereld toch mooi, dacht hij. Het wordt 
tijd dat ik weer eens op reis ga! Kikker gaat met hem 
mee, maar de wijde wereld is wel erg groot en de hori-
zon erg ver weg. Hij gaat steeds langzamer lopen, maar 
als ze eenmaal besloten hebben om weer naar huis te 
gaan, lijkt het of hij vleugels krijgt. 

Versterking gezocht
De redactie is op zoek naar versterking. Vind jij het leuk om maandelijks te 
helpen met het maken van Spraakwater? Heb je leuke ideeën voor stukjes? 
Je bent van harte welkom! Heb je interesse of wil je meer weten? 
Mail dan naar samenstromenspraakwater@gmail.com. 



Algemeen
Clara & Franciscus Algemeen
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Muziek en Poëzieavond 

Voor de vierde keer organiseert het oecumenisch beraad 
een muziek- en poëzieavond. Een avond waarop amateurs 
en professionals uit de regio muziek of poëzie voordragen.
Het thema van dit jaar is: met hoofd en hart.

Op vrijdagavond 30 november is iedereen vanaf 20.00 uur 
welkom in de Remonstrantse Kerk, Kerkstraat 41 te Oude 
Wetering. De kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is 
gratis, er wordt na afloop gecollecteerd voor een plaatselijk 
goed doel. Evenals voorgaande jaren verwachten wij een 
gezellig avond met na afloop een hapje en een drankje.
Komt u ook? Aanmelden vooraf is niet nodig.

Jongenskoor Dzvinochok uit Kiev 

(Dzvinochok betekent “klokje” in het Oekraïens)
In 1967 in Kiev opgericht en inmiddels het beste jongens- en 
mannenkoor van Oekraïne. Sinds 1993 leidt Ruben Tolma-
chov de koorschool van circa 200 jongens en mannen van 6 
tot 35 jaar. Behalve een muzikale opleiding wordt hen ook 
geleerd hoe zij hun land en cultuur kunnen vertegenwoor-
digen. Dat komt van pas tijdens hun concerttournees. Zij 
waren al te gast in Italië, Duitsland, China en Rusland.
In Nederland komen zij al meer dan 25 jaar op initiatief van 
een werkgroep van 15 vrijwilligers uit alle windstreken. Hun 
belangrijkste taak is het vinden van gastgezinnen die de 
koorleden en hun begeleiders in tweetallen opvangen.
Het repertoire van het koor bestaat uit religieuze liederen 
uit zowel Oost- als West-Europa, koorzang van klassiek tot 
hedendaags, Amerikaanse spirituals en traditionele volks-
zang. Dit jaar staat ook een selectie kerstnummers op het 
programma.

Дзвоник запрошує вас!  - Dvinochok nodigt u uit!
U kunt hen beluisteren op dinsdag 6 november in de  
H. Adrianuskerk aan de Langeraarseweg 90 te Langeraar of 
op woensdag 7 november in de O.L.V. Hemelvaartkerk aan 
de Dorpsstraat 35 te Nieuwkoop. Aanvang beide concerten 
om 20.00 uur. Er wordt een vrije gift na afloop gevraagd; de 
toegang is gratis.

Als u al eens geweest bent, kent u de kwaliteit en komt u vast 
weer. Neem dan ook familie en buren mee! Bent u nog niet 
eerder geweest? Kom en maak kennis met dit fantastische 
koor. Dit mag u niet missen! 

Adventsactie 

Alvast een globaal overzicht van het 
door ons gekozen Adventsactiepro-
ject 2018. Dit project steunt het pro-
gramma BRAVO! in Malawi van de wereldwijde christelijke 
gemeenschap Sant’Egidio bij hun activiteiten om mensen te 
helpen bij het verkrijgen van een wettelijke identiteit.

Waarom is registratie zo belangrijk? Omdat ongeregistreerde 
mensen officieel niet bestaan! Kinderen mogen niet naar 
school, krijgen geen gezondheidszorg en kunnen geen 
diploma’s halen. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of 
economische bescherming. Gevolg hiervan is dat ze gemak-
kelijk slachtoffer worden van misbruik, uitbuiting, slavernij 
en mensenhandel. Registratie is écht nodig in Malawi, want 
65% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en is 
laag opgeleid. De levensverwachting voor een Malawiaan is 
slechts 51 jaar en de aidsepidemie heeft de toch al slechte 
economische situatie verergerd.

Het programma BRAVO! 
biedt hulp bij het aan-
vragen van een geboor-
tebewijs. De registraties 
komen in een elektro-
nisch nationaal geboor-
teregister en de geboor-
tecertificaten worden 
gestuurd naar een adres 
in de buurt van de gere-
gistreerde mensen. Ook 
worden er trainingen 
gegeven aan medisch 
personeel; daarnaast 

zijn er ook bewustwording- en informatiecampagnes voor 
ouders. De speciale activiteiten die binnen de kernen van de 
Franciscusparochie georganiseerd worden voor deze Adven-
stactie kunt u lezen bij de kernen zelf. De werkgroepen van 
de Claraparochie organiseert weer een gezamenlijke Malawi-
sche maaltijd en wel op vrijdag 14 december vanaf 17.30 uur. 
Deze wordt gehouden in de Orangerie in Zevenhoven. Na 
afloop van de maaltijd vindt een presentatie plaats over dit 
bijzondere project. Zet u deze datum alvast in uw agenda?

Federatieve MOV-werkgroep
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Een aantrekkelijk toerustings- 
aanbod voor vrijwilligers
De ervaring leert dat vrijwilligers met voldoende kennis 
en vaardigheid, hun vrijwilligerstaak met meer plezier en 
voldoening doen. Toerusting komt de parochie ten goede, 
maar ook de vrijwilliger zelf. De Pastorale School biedt een 
aantrekkelijk aanbod voor toerusting van vrijwilligers in de 
parochie. Het lesaanbod van de Pastorale School bestaat 
uit een aantal verschillende korte cursussen. Elke module 
bestaat uit maximaal vijf bijeenkomsten van 2 ½ uur en is 
een afgeronde eenheid. Cursisten kiezen uit dit aanbod de 
module die bij hun vrijwilligerstaak past. Na elke module kan 
men besluiten om door te gaan met een volgende module. 
Je kunt dus zelf bepalen in welk tempo je wilt leren. Na het 
volgen van vier modules (20 bijeenkomsten) ben je voldoen-
de toegerust voor zijn taak. Gaat iemand wisselen van taak, 
dan is het voldoende om de kennis en vaardigheden aan te 
vullen met één of twee nieuwe modules.

Tijd en plaats
We proberen de modules zoveel mogelijk in onze regio te 
laten geven. Vaak lukt dat maar soms moet er wat verder 
voor gereisd worden. Komt het tijdstip of de plaats waar 
een module wordt gegeven niet uit, dan krijgt de cursist een 
uitnodiging om aan de volgende gelegenheid deel te nemen.
Vrijwilligers worden benaderd om zich op te geven voor de 
Pastorale School, maar kunnen ook zelf aangeven dat ze 
behoefte hebben aan scholing en toerusting. Zij kunnen zich 
melden via info@rkgroenehart.nl  In een gesprek worden er 
afspraken gemaakt welke modules gevolgd gaan worden. 
De kosten voor het volgen van modules worden door de 
parochie betaald. 

Meer informatie is te vinden op de website:  
www.bisdomrotterdam.nl (Kies voor wie, wat waar en  
vervolgens voor Pastorale School) 

World Wide Candle Lighting

In deze maand december is in de HH. Petrus en Pauluskerk, 
Noordeinde 24 te Aarlanderveen een herdenking voor over-
leden kinderen en kinderen die het levenslicht niet hebben 
gezien. Zoals ieder jaar is het op de tweede zondagavond 

van december. Het begint om 19.00 uur. 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 ook 
deze avond kaarsen, we lezen gedichten voor en ook de 
koorleden van Lords Voice laten hun stemmen horen. Ieder-
een is welkom, naast de ouders ook  verdere familie en vrien-
den. U hoeft zich niet van te voren op te geven maar, het 
mag wel.  Nogmaals, het is op zondagavond  9 december om 
zeven uur. De  kerk is om half zeven open, zodat wij om ze-
ven uur kunnen beginnen.  Op deze avond is er ook een pas-
tor 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) 465 224 97 of Betty Staar-
tjes (0172) 60 46 73 of (06) 209 773 09.  

Allerheiligen

Allerheiligen staat aan het begin van de maand november. 
Op de eerste plaats omdat dan ook de natuur afsterft. In 
vele streken ziet men de hele maand november als een tijd 
waarin de dood centraal staat. Men zag het als een soort 
“liturgische herfst” die samenviel met de oogsttijd. Juist die 
oogsttijd herinnert aan de gelijkenissen van Jezus, waarin 
Gods oproep aan het einde der tijden herhaaldelijk wordt 
vergeleken met een oogst. 

Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die 
op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar 
de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in 
de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen 
die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun 
heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen.
Van oudsher geloven christenen dat het leven van een mens 
bij zijn dood niet ophoudt of wordt weggenomen, maar dat 
het verandert. De gestorvene komt voor God te staan om ge-
oordeeld te worden. Wie goed heeft geleefd wordt beloond.
In de praktijk betekent dit dat een gelovige de naastenliefde 
heeft beoefent. De goeden zijn zij die de ander beminnen 
zoals zij zichzelf door God bemind weten. Hun beloning be-
staat erin dat zij nu zelf op hun beurt bemind worden zoals 
zij anderen hebben bemind.
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
3 november

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

zondag  
4 november

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• J. Glas 

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

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

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

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

zaterdag  
10 november

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

geen viering (verplaatst naar 
zondag)

zondag  
11 november

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Spirit 
• Parochiaanvoorganger 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Waïmbaji & Cantabo 
• Martinusfeest (parochiekern- 
   bijeenkomst) 
• H. van de Reep 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Revival 
• Koffie na de viering 
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag  
17 november

geen viering (verplaatst naar zondag) 
 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Horizon 
• B. Bosma

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

zondag  
18 november

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma  

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaanvoorganger  

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Organist met cantor 
• H. van de Reep  

vrijdag  
23 november

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Horizon
• H. Vormsel Parochie H. Clara 
• Bisschop J.H.J. van den Hende +  
   H. van de Reep 

zaterdag  
24 november 
Weekend van de 
Diaconie

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

zondag  
25 november 
Weekend van de 
Diaconie

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• M. Jagerman 

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Organist met cantor 
• A. van Aarle  

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

zaterdag  
1 december  
1ste Advent

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• J. Glas 

zondag  
2 december  
1ste Advent

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• B. Bosma  

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Flos Campi 
• Parochiaanvoorganger  

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

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

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

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gemengd Koor 
• M. Jagerman 

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Organist met cantor 
• A. van Aarle  

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

zaterdag  
1 december  
1ste Advent

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• J. Glas 

zondag  
2 december  
1ste Advent

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• B. Bosma  

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Flos Campi 
• Parochiaanvoorganger  

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

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

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

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

NOVEMBER 2018
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Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45
Maandag niet beschikbaar

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

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

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

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

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
3 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider 

zondag  
4 november

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Emanuelkoor 
• Parochiaanvoorganger  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering met Schoenen- 
   doosactie (koffie en limonade  
   na de viering) 
• M. Jagerman  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• B. Bosma  

zaterdag  
10 november

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• A. Vijftigschild  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas  

zondag  
11 november

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Little Stars 
• Familieviering 
• A. van Aarle  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• LEF 
• A. Vijftigschild  

zaterdag  
17 november

zondag  
18 november

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

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

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Nostalgie 
• Parochiaanvoorganger  

vrijdag  
23 november

zaterdag  
24 november 
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Akkoord + Resonans 
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy 
• B. Bosma  

zondag  
25 november 
Weekend van de 
Diaconie

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas  

zaterdag  
1 december  
1ste Advent

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• B. Bosma  

zondag  
2 december  
1ste Advent

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Little Stars 
• B. Bosma  

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

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

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

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

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

Elke eerste woensdag van de maand 
om 10.00 uur een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)
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Wat wij lezen op de 
zondagen in november

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
3 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider 

zondag  
4 november

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Emanuelkoor 
• Parochiaanvoorganger  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering met Schoenen- 
   doosactie (koffie en limonade  
   na de viering) 
• M. Jagerman  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• B. Bosma  

zaterdag  
10 november

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• A. Vijftigschild  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• J. Glas  

zondag  
11 november

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Little Stars 
• Familieviering 
• A. van Aarle  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• LEF 
• A. Vijftigschild  

zaterdag  
17 november

zondag  
18 november

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

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

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Nostalgie 
• Parochiaanvoorganger  

vrijdag  
23 november

zaterdag  
24 november 
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Akkoord + Resonans 
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy 
• B. Bosma  

zondag  
25 november 
Weekend van de 
Diaconie

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas  

zaterdag  
1 december  
1ste Advent

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• B. Bosma  

zondag  
2 december  
1ste Advent

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Little Stars 
• B. Bosma  

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

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

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

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

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

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

4 november 
31e zondag door het jaar 
eerste lezing: Deut.6,2 6
tussenzang: ps.18
tweede lezing: Hebr.7,23 28 
evangelie: Mc.12,28b 34 

11 november
32e zondag door het jaar
eerste lezing: 1Kon.17,10 16
tussenzang: ps.146
tweede lezing: Hebr.9,24 28 
evangelie: Mc.12,38 44 of 
41 44 

18 november 
33e zondag door het jaar 
eerste lezing: Dan.12,1 3
tussenzang: ps.16 
tweede lezing : Hebr.10,11 
14.18 
evangelie: Mc.13,24 32

25 november
Laatste zondag van het 
kerkelijk jaar
eerste lezing: Dan.7,13 14 
tussenzang: ps.93
tweede lezing: Apok.1,5 8 
evangelie: Joh.18,33b 37 

2 december 
Eerste zondag van de 
Advent
eerste lezing: Jer. 33,14 16
tussenzang : ps.25
tweede lezing: 1 Tess.3, 
12 4,2 
evangelie: Lc.21,25 28.34 36 
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Adverteren in Samenstromen 
Vallen de lezers van Samenstromen onder uw doelgroep of  
wilt u met uw advertentie bijdragen in de productiekosten  
van Samenstromen? Dan is dit een ideaal medium om te 
adverteren! 

Tien keer per jaar komt het magazine uit in een oplage van ruim 
10.000 ex. De organisatie rondom Samenstromen heeft er voor 
gekozen om max. 2 pagina’s te vullen met advertenties.

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

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

Kun jij reanimeren?

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

Kun jij reanimeren?



FR
A

N
S 

&
 K

LA
A

R

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. 10 (december 2018) kunt u uiterlijk op 
12 november aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 30 november.

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

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90 
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: tel. (0172) 57 13 23
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 



JONGEREN
Tienerfestival Hightime
Duren die winterdagen voor jouw gevoel ook eindeloos? Al 
die toetsen en al dat huiswerk dat nooit ophoudt? Droom 
je ook weg bij het idee van even niet aan school denken? 
Een pauze tussen al het harde werken door? 

Bij God mogen we altijd even 
tot rust komen. Hij is onze 
‘break’ als de wereld even 
teveel is voor ons. Hij staat 
altijd voor je klaar en weet 
wat je nodig hebt. Dat weet 
Hij al voordat je het zelf doorhebt! Bij Hem mogen we op-
laden: als we het even niet meer zien zitten, maar ook als 
we gewoon dankbaar zijn voor wat we hebben gekregen.

Tijdens Hightime gaan we samen quality timen met God 
en met elkaar. Of Hightime dan een rustige break wordt?! 
Reken daar maar niet op. Het wordt een fantastisch 
kamp, met knallende lofprijzingen, fantastische spellen, 
boeiende teachings, geweldige (nieuwe) vrienden, leuke 
medewerkers, mooie eucharistievieringen en een coole 
rode draad.

Hightime is van 27 tot 30 december bij bezinningscentrum 
Emmaus in Helvoirt. Dit festival is voor tieners van 
12 jaar tot 18 jaar. Meer informatie en aanmelden via: 
www.4u-hightime.nl. Aanmelden kan tot 9 december! 
Hightime wordt georganiseerd door de Katholieke 
Charismatische Vernieuwing. De KCV is een beweging 
binnen de Rooms Katholieke Kerk. Meer informatie over 
de KCV is te vinden op www.kcv-net.nl.  

 

Emmanuel tienerweekend
Ben jij een tiener tussen de 12 (brugklas) en 15 jaar? Vind 
je het leuk om andere leeftijdsgenoten te ontmoeten die 
geloven in God èn vind je het leuk om wat meer te leren 
over je geloof? Dan zijn deze weekends van de Gemeen-
schap Emmanuel wel iets voor jou!

Ongeveer vijf keer 
per jaar organiseert 
Gemeenschap Em-
manuel een week-
end of een dag voor 
tieners. De week-
ends duren van 
zaterdagochtend tot 
zondagmiddag. 

Meestal zijn we met een groep van ongeveer 30 tieners. 
Ieder weekend/dag behandelen we een thema rondom 

AGENDA   

ons geloof, vieren we samen de eu-
charistie, bidden we samen en doen 
vooral ook veel leuke dingen met 
elkaar. De weekends en tienerdagen 
zijn bedoeld om samen een stapje 
naar de Heer te kunnen zetten. In 
het weekend van 8 & 9 december is 
een tienerweekend met het thema “Rejoice”. Meer infor-
matie is te vinden op www.emmanuelnederland.nl.

Jongerensynode 
In oktober was de 15e Gewone Algemene Bisschoppen-
synode met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onder-
scheiding van de roeping’ zoals hij officieel heet. Deze 
ontmoeting staat beter bekend als de Jongerensynode 
en werd gehouden in Rome. De Jongerensynode biedt de 
gelegenheid tot onderlinge uitwisseling over belangrijke 
onderwerpen in de Kerk en wereld en is bedoeld voor 
raad en advies aan de Paus. De Jongerensynode was van  
3 tot en met 28 oktober. De Paus heeft voor deze Jonge-
rensynode een speciaal gebed geschreven.

Gebed van de Paus

 

2 november: Solid Friends in Noorden

2 november: Rock Solid in Aarlanderveen

11 november: Tour of Faith

16 november: Rock Solid in Noorden

16 november: Rock Solid in Aarlanderveen

30 november: Rock Solid in Aarlanderveen

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

Heer Jezus,
onderweg naar de synode
richt uw Kerk haar blik
op alle jongeren in de wereld.

Wij bidden U dat zij moedig
hun leven in handen nemen,
zich richten op de mooiste en
meest diepgaande dingen en
altijd een vrij hart bewaren.

Help hen om,
begeleid door wijze en genereuze 
gidsen,
te antwoorden op de roeping
die U aan ieder van hen geeft
om het eigen levensplan te realiseren
en het geluk te bereiken.

Houd hun hart open
voor grote dromen en
maak hen gevoelig voor het welzijn
van hun broeders en zusters.

Dat zij, zoals de Geliefde Leerling,
onder het Kruis mogen staan
om uw Moeder te ontvangen,
als geschenk van U aan hen.

Dat zij mogen getuigen van uw  
Verrijzenis,
en in staat zijn U te herkennen
als hun tochtgenoot,
wanneer zij met vreugde verkondigen
dat U de Heer bent.

Amen.


