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Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
Ook in 2019 kunt u weer 10 edities van Samenstromen verwachten. Vol met informatie over uw
eigen parochiekern. Maar het is ook leuk om te lezen over andere parochiekernen. In al deze
parochiekernen is een redactieteam iedere maand weer druk bezig om informatie te verzamelen en aan de centrale redactie door te sturen.
We zijn ook deze maand weer blij met input die we hebben ontvangen. Dit jaar vindt u in iedere
Samenstromen een artikel over een heilige en we trappen af met Valentinus, de patroon van
verliefde mensen. En u treft in deze editie een woordzoeker aan, heerlijk om in de donkere
wintermaanden op te lossen.

Gebed

Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de centrale redactie: Sonja van Smoorenburg en Marieke van Gelderen

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

Heer Jezus,
U hebt de Kerk aan ons gegeven
om ons in dit leven te leiden
naar het leven bij God de Vader in de Hemel.
Geef dat alle mensen in de Kerk
één mogen zijn. Amen.

Hulde
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Ik kan mij uit mijn vroegste jeugd een
documentaire herinneren waar de
inhuldiging van een sporter in voor
kwam. Dat gebeurt nu natuurlijk
ook. Soms denk ik: “dat is nou echt
verdiend!” Die sporter heeft er echt
hard voor gewerkt en heeft een
geweldige overwinning behaald. Om
zo iets te presteren moet je trainen en
nog eens trainen en dingen laten staan
die je eigenlijk ook wel zou willen doen.
Dat het dorp waar hij vandaan komt
zich dan te buiten gaat aan eerbetoon
is best logisch. Soms denk ik ook wel
eens: “Wat overdreven, zoveel heb je
er nou ook weer niet voor gedaan”. Of
ik heb er geen verstand van natuurlijk
en stelt het toch meer voor dan ik
dacht. Maar als het spelletje, voetbal
bijvoorbeeld populair is, komen er veel
mensen op af die wel zin hebben in een
feestje. Niets op tegen hoor. Je mag je
helden best toejuichen.
Even later zag ik in diezelfde
documentaire een non bij een bushalte
staan. Helemaal alleen. Zij kwam na
veertig jaar terug uit de missie in
midden Afrika. Wat een prestatie.
Veertig jaar lang, je hele werkzame
leven dus, werken voor een ander.
Verplegen, scholen bouwen, lesgeven,
mensen bezoeken, elke dag van de
week, 24/7 zeggen we tegenwoordig,
altijd maar klaar staan voor een ander.
Je spaarzame vrije tijd besteden
aan bidden om kracht te krijgen van
Onze Lieve Heer, om het te kunnen

blijven doen. Een prestatie waar
de grootste overwinning van een
sportheld compleet bij in het niet valt.
Toch werd zij niet ingehaald door een
juichende menigte, kreeg zij geen hoge
onderscheiding, stond er niemand bij
de bushalte om haar mee te nemen
naar huis, wat haar huis eigenlijk niet
meer was. Misschien was zij liever in
Afrika gebleven.
Ook al werd zij later misschien niet
heilig verklaard, zij was een heilige.
Haar beloning moet wel haast liggen in
het koor van engelen dat haar toejuicht
als zij de hemel binnenkomt. Dáár kan
een juichende menigte dan weer niet
tegenop.
Rob Aupers

Pastoraal

Je kunt het verschil maken
Op het moment dat ik dit stukje schrijf voor Samenstromen is 2019 nog niet zo oud. Alle goede
wensen voor dit jaar zitten nog vers in mijn geheugen. Daar kun je eindeloos bij wegdromen.
Wat gaan we van dit jaar maken? Zal dit jaar ons liefde, geluk en ruimte van leven brengen of
vooral verdriet, angst, machteloosheid?
Hoe staat het met 2019 als we kijken
naar onze kerk? Zal die levensvatbaar
blijven of zullen meer mensen de kerk
hun rug toekeren? Want, dat dat gebeurt is te lezen in onderzoeken die
gedaan worden. Dat kan je moedeloos
maken.
En toch: de kerk bestaat al ruim 2000
jaar. Heeft allerlei situaties al meegemaakt. Krimp, onverschilligheid en ook
wonderen, een rijk geloofsleven en
groei.
Geloven is niet naïef, wat veel mensen
denken. De gelovige realiseert zich dat
de toekomst van God komt, dat Hij die
de oorsprong van alles is op mensen en
op de wereld betrokken blijft.
Dan zou je kunnen denken: “prima, ik
hoef me dus geen zorgen te maken?”
Beter zou je kunnen denken: hoe zou ik
een positieve bijdrage kunnen hebben
aan hoe mensen ons geloof, onze kerk
zien?
Dat kun je ook anders formuleren: op
welke manier zou ik in mijn leven en in
de kerk gelukkiger zijn?
Naar mijn vaste overtuiging kunnen we
voor een antwoord op deze lastige levensvragen heel goed bij Jezus terecht.
In zijn veel te korte leven is Hij een
voorbeeld geweest en een heel goede
leermeester. In de evangelieverhalen is
telkens weer te lezen wat Hij deed, hoe
Hij leefde, welke adviezen Hij gaf. Heel
in het kort komt het erop neer dat je je
naaste (en echt iedereen kan je naaste
zijn) behandelt zoals je zelf graag behandeld wil worden. Je hoeft jezelf
niet binnenstebuiten te keren om “het
goede” te doen.
Vriendelijk zijn en proberen geen slechte dingen over anderen te vertellen.

Niet vluchten voor iemand die een
verdrietig verhaal heeft maar luisteren,
echt luisteren.
Geen oordeel hebben over wat je niet
van iemand begrijpt, want als je alles
weet vergaat je oordeel!
Mensen die hier een veilig heenkomen
zoeken, leren kennen en waarderen,
zelfs als ze andere gewoontes hebben
dan hier gebruikelijk is.
En verbinding zoeken en bewerken als
er scheiding en ruzie dreigen.
Een helpende hand toesteken als u ziet
dat iemand dat nodig heeft.
Wie zo kan leven leeft aanstekelijk. Die
straalt warmte uit. Zal altijd genoeg
vrienden hebben.
Die maakt verschil waar hij of zij komt.
Die is als het zout van de aarde, je hebt
er niet veel van nodig om de smaak te
verbeteren. En wanneer we als parochianen op die manier met elkaar omgaan,
zijn we aanstekelijk, worden mensen

buiten onze kring misschien nieuwsgierig naar ons. Dat bedoel ik niet om
mensen de kerk in te krijgen. Maar
wel dat men zich kan oriënteren op de
grondslag waarop wij ons leven richten.
Alleen u of jij die zich parochiaan voelt,
kan ervoor zorgen dat de kerk meer
“gezicht” krijgt in het dagelijkse leven,
waar u maar komt. En het geheim van
die manier van leven is dat je zelf ook
blij wordt van het feit dát je verschil
kunt maken!
Je hoeft het allemaal niet alleen te doen
we kunnen met Huub Oosterhuis zeggen en zingen: “Van u is de toekomst,
kome wat komt”.
Het is februari als dit blad bij u in de
bus gevallen is, misschien een goed
moment om wat goede voornemens te
hervatten!
Een hartelijke groet,
Margriet van der Zwaan
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Sacrament van de Ziekenzalving
“Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en
hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovig
gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En
als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.”
(Jak 5, 14-15)
Zoals alle sacramenten die wij in de Kerk kennen zijn deze
ingesteld door Jezus Christus. In Marcus hoofdstuk 6 lezen
we over de zending van de leerlingen door Jezus om ‘duivels
uit te drijven’. Die zending, door Jezus, wordt tot op de dag
van vandaag door de priesters uitgevoerd.
Het sacrament is zeer zeker niet alleen bedoeld voor mensen
in het stervensuur, het ‘laatste Oliesel’ zoals dat vroeger werd
genoemd. Het mag een krachtig hulpmiddel zijn voor mensen in nood. Mensen die geteisterd worden door een ernstige lichamelijke of geestelijke ziekte. Of mensen die ernstig
verzwakt zijn door bijvoorbeeld ouderdom. Mensen die bang
zijn en/of worden beproefd. Het sacrament is er voor iedereen van jong tot oud.
In het sacrament mogen we ervaren dat God zijn Naam “Ik
zal er zijn” waar maakt. Je mag ervaren dat bij de toediening
van het sacrament God je als het ware een dikke pakkerd
geeft en zegt: “je bent niet alleen, nooit. Ik ben bij je, altijd”.
Bouke Bosma, pr.

Heilige van de maand
14 februari Valentijnsdag. Je stuurt een lief kaartje naar je
geliefde. Maar wie was Valentijn?
Een wijze priester uit de 3e eeuw, geliefd bij christen en
heiden. Daarom vroeg de keizer hem: ‘Waarom gelooft u

bijgelovige flauwekul over Jezus? Ik wil u als vriend, maar dan
moet u Romeinse goden vereren.’ Valentinus antwoordde:
“Als u meer wist over God, zou u dat vragen, want Jezus is de
Zoon van God. De goden van Rome zijn boze geesten.”
Dat was godslastering, naar de rechtbank met hem! ‘God,
verlicht het verstand van alle heidenen’, bad hij. De rechter
reageerde: ‘Als uw God licht is, kan hij dan licht aan mijn blinde dochtertje geven? Dan geloof ik.’ Nu bad Valentinus: ‘Heer
Jezus Christus, U bent het ware licht, verlicht ook dit meisje.’
Meteen kon ze zien en de rechter werd christen. Maar de
keizer liet iedereen arresteren. Valentinus werd onthoofd op
14 februari.
De Germanen vierden die dag de lente. Jongens en meisjes
werden via een loterij voor een jaar aan elkaar gekoppeld.
Zo werd Valentijn de patroon van verliefde mensen. Liefde
maakt blind, zeggen we wel eens, maar geloof geeft zicht op
wat écht belangrijk is in ons leven!

Tarieven begraafplaatsen in de
parochie H. Clara
De tarieven voor uitvaartdiensten en voor het begraven in
de zes kernen van de Claraparochie waren nog niet gelijk.
In overleg met de lokale beheercommissies zijn afspraken
gemaakt over harmonisering van de tarieven. De nieuwe
tarieven zijn van kracht met ingang van 1 januari 2019.
U kunt de tarieven vinden op onze website
www.rkgroenehart.nl bij uw parochiekern.
Als u geen computer heeft kunt u de tarieven opvragen
bij het plaatselijke secretariaat. De openingstijden en telefoonnummers van de secretariaten vindt u achterin
SAMENstromen.
Namens het parochiebestuur,
W. Schildwacht

Kalender februari 2019
1

4

februari

19.00 uur

O.L.V. Geboortekerk, Hoogmade

Vigilie Maria Lichtmis

5,12,19, 26 februari

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

5,12,19, 26 februari

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

10
februari
11.00 uur
				

HH. Laurentius en Elisabethkerk,
Rotterdam

Jubileumviering Bisschop Mgr. Van Luyn

10

februari

14.00 uur

Zie www.bisdomrotterdam.nl

Oriëntatiedag Vronesteyn (Priesteropleiding)

24

februari

10.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

TV-viering

www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Anker - Vormselkracht Franciscus
Op vrijdagavond 7 juni komt Mgr. van den Hende, onze bisschop, naar Roelofarendsveen toe om het Heilig Vormsel toe
te dienen aan de vormelingen van de Franciscusparochie.
Dat zal een groot feest worden. Maar daarvoor moet je wel
goed voorbereid zijn! Daarom komen we vanaf half februari
samen om met het project Vormselkracht aan de slag te
gaan. We praten met elkaar over ons geloof, maar het is niet
alleen maar leren. We gaan spellen doen en ervaringen delen, we gaan mediteren en vieren, samen met de parochie.
De ouders worden daarbij niet vergeten. De vormelingen die
al eerder deze voorbereidingen gedaan hebben, vonden het
leuk en afwisselend. De vormselviering vonden ze een bijzondere ervaring.
Daarom roepen wij iedereen die in Roelofsarendsveen, Oude
Wetering, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Rijpwetering, Hoogmade, Woubrugge, Leimuiden en Rijnsaterwoude woont én
in groep 8 van de basisschool zit om mee te doen. Schrijf je
vóór 10 februari in op de site van de parochie:
www.rkgroenehart.nl onder sacramenten. Wil je eerst méér
weten, stuur dan een mailtje naar info@rkgroenehart.nl en
vraag om het informatie-pakket. Je mag ook pastor van Reep
bellen of mailen voor meer informatie.
Pastor Heleen van de Reep

Blasiuszegen
Na de viering van Maria Lichtmis kunt u ook de Blasiuszegen in de kerk ontvangen. Deze speciale persoonlijke zegen
is voor een goede gezondheid en een heilzaam leven. Wij
gebruiken daarvoor de gezegende kaarsen. Ook gezinnen
met kinderen, jong en oud, zijn welkom op deze bijzondere
en vreugdevolle avond in Hoogmade.
Diaken André van Aarle

Maria Lichtmis
Op zaterdag 2 februari is het Maria Lichtmis, 40 dagen na
Kerstmis. Officieel heet deze dag “Opdracht van de Heer in
de Tempel”. Veertig dagen na zijn geboorte wordt Jezus naar
oud Joods gebruik in de Tempel in Jeruzalem aan God opgedragen. Maar de naam “Maria Lichtmis” is ook een mooie
naam. Maria die het Licht van de wereld toont in de Tempel.
Wij willen met elkaar dit feest vieren. Dat doen wij op vrijdag
1 februari om 19.00 uur in Hoogmade (op de vooravond van
de eigenlijke dag).

Let op: Neemt u ook kaarsen mee die u thuis brandt!! Al uw
kaarsen worden in deze viering gezegend. U kunt ook denken aan kaarsen die u bijvoorbeeld brandt bij een foto van
een dierbare overledene. Dit is de viering voor de hele federatie. Wij hopen dat velen zullen komen naar deze viering.
Het wordt een feest.
Diaken André van Aarle

Kinderzegen
Het is een oude traditie dat op (of rond) het feest van Maria
Lichtmis de kinderzegen wordt gegeven. In sommige kernen
gebeurt dat in een speciale viering. In andere kernen gewoon
tijdens de weekendviering. Kijkt u bij uw eigen kern of er een
speciale viering is. Is die er niet? Dan bent u ook welkom bij
de kernen waar dat wel zo is. In het bijzonder geldt dit voor
de gezinnen waar het afgelopen jaar een kindje is gedoopt. U
kunt dat ook de mooie doopschelp mee naar huis nemen.
Diaken André van Aarle

Aswoensdag 6 maart en Palmtakjes
Op woensdag 6 maart is het Aswoensdag en dan begint de
veertigdagentijd, oftewel de Vastentijd. Zoals de advent een
mooie voorbereiding is op Kerstmis, zo is de veertigdagentijd
dat in het kwadraat. Een tijd van verstilling en versobering in
een wereld die maar blijft schreeuwen en waar het consumeren bovenaan staat. Deze belangrijke periode begint met
Aswoensdag. Op deze dag kunt u in alle kerken terecht voor
de speciale viering waarin u het Askruisje kunt ontvangen. Ik
pluk Nieuwveen er even uit.
In Nieuwveen gaan wij dit jaar de veertigdagentijd gebruiken
om de banden met de protestantse christenen te verstevigen. Op Aswoensdag is daar om 19.00 uur een oecumenische viering van Woord en Gebed in de Nicolaaskerk waarin
de dominee en ik zullen voorgaan. Voor de protestantse
christenen is deze viering niet bekend. Maar wij gaan samen
beginnen met de veertigdagentijd. Daarna zal er iedere in
deze tijd iedere woensdagavond om 19.00 uur een avondgebed zijn in de protestantse Ontmoetingskerk van Nieuwveen. En wij sluiten dan met de protestantse gemeenschap
de veertigdagentijd af met het bidden van de Kruisweg om
15.00 uur weer in de Nicolaaskerk.
Om de as voor deze woensdag te kunnen maken, hebben wij
de oude palmtakjes nodig. U kunt uw palmtakje in uw kerk
inleveren in het weekend van 23/24 februari en 2/3 maart.
Diaken André van Aarle
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Clara & Franciscus Ontmoeting
Centrale redactielid Anja Niemöller stopt na 10 jaar

‘Alle parochiekernen zijn gezamenlijk
het blad Samenstromen’
Aan de eettafel in haar huis in Ter Aar vertelt Anja Niemöller over de tijd dat zij lid was van de centrale redactie van de federatiebladen de Regenboog en Samenstromen. In december nam zij na 10
jaar afscheid.
Door: Marieke van Gelderen
Anja, hoe ben je begonnen?
‘Ik ben sinds 2008 lid van de centrale
redactie, eerst in de Regenboog federatie en later voor de Clara en Franciscus
federatie. Ik had eerder een activiteit
gedaan in de federatie en werd toen via
pater Koster gevraagd voor de redactie. De eerste keer dat ik aanschoof
werd mij gezegd: “Het is allemaal erg
eenvoudig, je krijgt de kopij binnen, zet
het achter elkaar en het is klaar.” Zo
eenvoudig is het natuurlijk niet, maar ik
heb er veel plezier aan beleefd.’
Waarom zei je ja?
‘Ik ben altijd erg nieuwsgierig naar het
geloof. In de jaren voordat ik lid was
van de centrale redactie was ik actief in
de Kinderkerk en onze kinderen waren
inmiddels alweer wat groter. Ik was op
zoek naar de verhalen, hoe plaats je de
verhalen van de bijbel in de context van
je eigen leven en in de context van de
tijd waarin je leeft? De werkzaamheden
voor de Samenstromen gaven mij een
manier van geloofsbeleving die goed bij
mij past.’
Wat vind je mooi aan het blad?
‘Ik vind het fijn dat het een papieren
blad is. Op die manier bereik je men-

sen die je anders misschien niet zou
bereiken. Als het blad in huis op tafel
ligt bladeren mensen er makkelijk even
doorheen. Het is ook mooi om te zien
dat mensen niet alleen belangstelling
hebben voor hun eigen kern, maar ook
de informatie uit andere kernen lezen.
Ze zien overeenkomsten, waardoor er
meer verbinding ontstaat.’
Waar ben je trots op?
‘Ik ben vooral trots dat ik er deel van
heb kunnen zijn. Het blad komt er niet
zomaar. Berichten moeten worden
geschreven, opgevraagd, verzameld,
doorgestuurd en deze stroom gaat
continue door. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is heel bijzonder. De leden
van de centrale redactie hebben vooraf
geen planning hoe het nummer eruit
moet zien. We geven geen inhoudelijke sturing en dat maakt het iedere
keer weer nieuw en verrassend. Iedere
maand als het nummer op de mat valt,
ben ik ontzettend trots.’

Anja Niemöller

Is er in 10 jaar veel veranderd?
‘Qua uiterlijk was het Regenboogblad
toen ik begon, gedrukt op een crèmekleurig papier met blauwe letters. Nu
ligt er een prachtige, duidelijke, frisse
uitgave, deels in kleur en op mooi wit
papier. Het is goed leesbaar en het

En nu? Wat ga je nu doen?
‘Eerst neem ik de tijd om het een beetje
los te laten. Ik word penningmeester bij
de EHBO en ik heb leuk werk waarin ik
een nieuwe uitdaging aanga en die ik
met plezier oppak. Het is fijn om daar
nu volledig de tijd voor te hebben.’

De centrale redactie en de rubrieken Spraakwater en Jongeren zijn hard op
zoek naar versterking! Wilt u (alleen of in een groep) een bijdrage leveren?
Alle hulp is welkom!
Neem contact met ons op (samenstromen@gmail.com) en we vertellen u
graag meer.
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nodigt uit om door te bladeren. De
afwisseling van tekst en beeld is mooi
in balans. Innerlijk omvat het blad verhalen over mooie dingen die in onze 11
kerken gebeuren en wordt het bij ruim
10.000 adressen bezorgd.’

Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
4 leden van de Cantorij gehuldigd voor 40 jarig jubileum
Bij het koor De Cantorij waren dit jaar
4 jubilarissen: In Bouwmeester, Suze
Houdijk, Joke van der Veld en Annie
Clemens. Alle vier de jubilarissen zijn
40 jaar lid van het koor.

Kinderzegen
Zondag 10 februari om 9.15 uur is er
kinderzegen.
Voor de kinderen van 4 jaar tot en met
groep 8 is er kinderkerk. Na het welkomstwoord worden de kinderen naar
voren geroepen en gaan we gezamenlijk naar ‘t Achterom om een verhaal te
lezen en te knutselen.
Voor de kinderen tot en met 4 jaar is er
crèche in de pastorie. U kunt uw kind
hier voordat de viering begint brengen.
Uiteraard komen de kinderen terug in
de kerk voor de zegen.
Werkgroep Kinderkerk

Op 18 november zijn In, Suze en Joke
gehuldigd en hebben namens de parochie de Gregorius medaille met oorkonde ontvangen. Helaas kon Annie er
deze dag door omstandigheden niet bij
zijn, zij heeft haar medaille en oorkonde later ontvangen. Namens de BCP
hebben zij een mooi boeket ontvangen
en in het bijzijn van familie en onder
het genot van een heerlijk kopje koffie
ontvingen zij van het koor een mooie
lantaarn. Wij hopen dat ze nog heel wat
jaartjes kunnen blijven zingen.
Dela Dobbe

Peuterkerk wordt
Kinderviering
Beste ouders en kinderen,
Afgelopen zondag 13 januari hadden
we de eerste Peuterkerk van dit jaar.
Het verhaal over de doop van Jezus
werd verteld en velen van jullie hadden
zelf iets meegenomen wat aan jullie
doop herinnert. Zo waren er: foto’s,
schelpjes, kleding, en een doopkaars.
We hebben het doopvont bekeken
en de schelpjes die achterin de kerk
hangen van de kinderen die afgelopen
jaar in onze kerk zijn gedoopt. We hebben gezongen, gebeden en een kaarsje

Liefde in het klein
Vader moeder
allochtoon
twee kinderen
twee kleine meisjes
hun jasjes worden
zorgzaam liefdevol
dichtgeknoopt op
dit winderige hoekje
van het kale plein
precies hetzelfde
deden mijn ouders
vast en zeker
zo’n zeventig jaar geleden
bij mijn zusje en bij mij
liefde in het klein
is van altijd en overal –
Oeke Kruythof

opgestoken voor een dierbare. Na de
viering was er koffie en limonade met
iets lekkers.

In Bouwmeester, Suze Houdijk, Joke van der Veld en Annie Clemens

Van origine wordt dit samenkomen
als “Peuterkerk” bestempeld. Wat
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Aarlanderveen
het eigenlijk al een tijdje niet meer is.
Gezinnen komen met hun jongste kinderen en in praktijk komt het hele gezin
gezellig mee. De naam past daarom
niet meer zo goed. Daarom willen we
in de toekomst de naam wijzigen in
Kinderviering met het idee de kinderen
mee te nemen in het geloof en de kerk
tot de leeftijd waarop zij hun eerste
communie gaan doen.
De kindervieringen tot de zomer zijn op
de volgende dagen:
Zondag 24 februari
Zondag 7 april
Zondag 19 mei
Zondag 19 juni
We beginnen altijd om 10.00 uur.
Kinderen die in onze kerk gedoopt zijn
en rond de 2 jaar zijn, krijgen ook via
de mail de uitnodiging thuis; ter herinnering en met het thema van de dag.
Mocht u deze mail niet ontvangen en
dit wel op prijs stellen laat ons dit dan
even weten bij een van de vieringen.
Graag tot ziens, werkgroep Kindervieringen:
Ellemieke Burgmeijer, Jolanda van der Pijl,
Jessika Zevenhoven en Jolanda den Brave.

Opbrengst Adventsactie ’18
voor Malawi
De donaties in onze speciale Malawidozen heeft maar liefst € 676,75!! opgeleverd. Hiervoor super bedankt namens
de inwoners van Malawi. Hierdoor
zullen heel veel meer kinderen bij hun
geboorte geregistreerd worden en
daarmee krijgen zijn kansen op een
opleiding én een baan. Wanneer we resultaten vanuit Malawi binnen krijgen,
zullen we u hierover informeren.

Naaitatelier Adventsproject 2017
Update over Congo (adventsproject
2017): opleiding ‘naald en draad’ voor
alleenstaande moeders van 13 tot 23
jaar, heeft een aantal prachtige resultaten opgeleverd, maar ook helaas één
grote tegenslag moeten meemaken:
· Naaiatelier: in febr. werd nl. de volledige inhoud (kleding gemaakt door de
cursisten) van het winkeltje in Luozi
gestolen. Hiervan is helaas niets meer
teruggevonden, ondanks aangifte
en oproep in de kerk. Er wordt weer
volop nieuwe kleding gemaakt.
· Zonnepanelen: er zijn zonnepanelen
geïnstalleerd (gefinancierd uit de opbrengsten van de Adventsactie), waardoor de elektrische naaimachines
‘gratis’ van stroom worden voorzien.
Binnen de Clara zijn ons ruim 30!!!
naaimachines aangeboden, welke

Lief en leed
Overleden
8 november
28 november

Jacobus van Kessel
Petrus Hogenboom

102 jaar
90 jaar

Getrouwd
4 februari

Cor en Riet Aartman

voornamelijk in Waddinxveen (gered gereedschap) zijn opgeknapt en
inmiddels een NIEUW LEVEN hebben
gekregen.
· De 1ste-jaars cursisten naaien ondertussen al rokjes, bloesjes en eenvoudige jurkjes. De 2de-jaars behalve
schooluniformen ook bijzondere
kledingstukken op bestelling.
· Steeds meer jonge moeders krijgen
scholing; door akkers te bewerken,
wordt er nu al opbrengst gemaakt
door rijst en boontjes aan te bieden in
de winkel.

Onder de rubriek ‘Omzien naar de ander’ kunt u volop informatie lezen over
‘onze’ Vastenactie 2019 voor Tanzania:
‘schoon drinkwater voor Kinko C, in de
regio Tanga in het Noordoosten van
Tanzania’, ons ‘eigen’ project van Kees
Kempenaar uit Leimuiden. Dit project
is goedgekeurd door de Stichting BVA
(Bisschoppelijke VastenActie). Wij bevelen dit mooie waterproject alvast van
harte bij u aan.

60 jaar getrouwd
MOV-werkgroep Aarlanderveen
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Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Uitnodiging informele
bijeenkomst
Op welke wijze behouden en versterken we de vitaliteit van onze kerk
(-gemeenschap)? Wij nodigen u uit
voor een informele bijeenkomst op
Vrijdag 8 februari 19.30 uur in Parola
Langeraar.
Tijdens deze bijeenkomst staat bovenstaande vraag centraal. We hebben
in Langeraar een zéér actieve kerkgemeenschap. De vrijwilligers binnen die
gemeenschap doen heel veel; en veel
van die dingen worden door zowel
parochianen als niet-parochianen als
vanzelfsprekend beschouwd. Maar die
vanzelfsprekendheid staat onder grote
druk: de vrijwilligersgroep veroudert
terwijl tegelijkertijd de opkomst en
deelname aan kerkgerelateerde diensten achteruit loopt.
En we hebben in Langeraar een werkelijk práchtig kerkgebouw. Een voor
het dorp vanzelfsprekend gezichtsbepalend monument; een streekkathedraal met regionale uitstraling. Maar
het in standhouden van dit gebouw
kost (heel) veel geld. En dat is op den
duur niet vol te houden. Dit geldt niet
alleen voor de parochiekern Langeraar. Samen met het bestuur van onze
parochie van de Heilige Clara (waarvan
Langeraar één van de zes kernen is)
werken we aan een visie op de toekomst. Een visie die tot wellicht harde
keuzes zal leiden. Niets doen is geen
optie.
Maar wat, hoe en waarmee: dat moet
nog worden bepaald. En daarvoor
hebben wij úw mening, úw advies en
úw inspiratie nodig. En met u bedoelen

wij niet alleen de parochianen, maar
iedereen die in de dorpskernen Langeraar en Papenveer woont. Omdat dit
onderwerp breder gaat dan alleen de
kerkgemeenschap. Wij hopen u graag
op vrijdag 8 februari te mogen verwelkomen!
Beheercommissie Parochiekern
Langeraar

Afscheid van het koor
“Soli Deo”
Op zondag 3 maart om 9.15 uur nemen
wij afscheid van het dames- en herenkoor “Soli Deo”. In 1842 was er al een
herenkoor dat de vieringen ondersteunde. Onder leiding van kapelaan
Van Dijk, de latere Pastoor van Dijk,
kreeg het in 1856 de naam “Soli Deo
Gloria” ofwel God alleen zij Ere.
In 1911 schreef Pastoor Bakker met
een kroontjes pen een reglement
voor het koor. Dit werd ook wel de 10
geboden genoemd. Een paar van deze
geboden wil ik u niet onthouden. De
benoeming van de koorleden werd
gedaan door de Pastoor en bij goedkeuring werd er 3 gulden in de kas
gestort. Dit bedrag was in die tijd erg
veel. Wanneer een koorlid niet op tijd
bij de repetitie aanwezig was, werd een
boete uitgereikt. Tot 5 minuten 5 cent
en daarna oplopend van 10 naar 25
cent. De boete werd maandelijks geïnd.
Bij een geschil besliste de Pastoor.
In november 1962 werd het dameskoor door de heer Zwirs opgericht, ook
wel meester Zwirs genoemd. Dit koor
begon met 14 dames welke meestal de
dochters van de koorleden waren. Zo
ontstond het gemengde koor. Diepte-

Lief en leed
Overleden
9 december

Gerardus Johannes Snabel

75 jaar

punt was dat de heer Zwirs tijdens de
feestweek van het 75 jarig bestaan van
de kerk kwam te overlijden. Dit damesen herenkoor zong meestal op Hoogfeesten zoals met Kerstmis en Pasen.
De repetities werden afzonderlijk
gehouden in die tijd. Het koor kende
in zijn hoogtijdagen 26 heren en 31
dames. Tijdens eucharistievieringen
werden 4-stemmige missen gezongen
van Mozart, Perosi maar ook van Anton
Bruckner. Maar vergeet ook niet de uitgaansdagen met de latere etentjes. Het
koor kent op dit moment nog 6 heren
en 17 dames.
Door het ouder worden van de koorleden, ziet het bestuur van het koor met
pijn in hun hart zich genoodzaakt te
stoppen met haar activiteiten. Wij als
kerkgemeenschap zijn hen veel dank
verschuldigd. Zij waren het die iedere
week repeteerden om in het weekeinde
weer aanwezig te zijn om de vieringen
op te luisteren. Ook bij rouw- en trouwdiensten waren zij altijd aanwezig.
Op zondag 3 maart 2019 om 9.15 uur
nemen wij tijdens de viering afscheid
van dit koor. U wordt hierbij van harte
uitgenodigd.
Namens de pastoraatsgroep,
Ad van Velzen

SAMENstromen • februari 2019
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Langeraar
Kindje wiegen
Wat was het weer een feest om het
kindje wiegen mogelijk te mogen
maken. Het lijkt wel of er elk jaar meer
enthousiaste ouders en kinderen de
weg naar Bethlehem weten te vinden. Er waren Romeinse volkstellers,
schaapjes, een herbergier, herders,
koningen, een ambtenaar, engelen, een
prachtig kinderkoor en natuurlijk Jozef,
Maria en Jezus. We zongen liedjes,
oude en nieuwe, hoorden het verhaal

en vierden en beleefden dit sámen. Er
was een collecte bij de uitgang voor het
op te richten babyhuis in Leiden - hoe
mooi: de ene baby voor de andere - en
mochten € 200,- ophalen waarna de
PCI dit nog eens verdubbelde. Top.
Mogen we een ieder van harte bedanken die, op welke wijze dan ook, onderdeel was van (ook) ‘Ons Kerstfeest’.
Werkgroep kindje wiegen

Vanaf de Adrianustoren
•		Adventsactie heeft een bedrag van € 646,70 opgebracht. Hartelijk dank
hiervoor
•		Zondag 3 maart 2019 zal achter in de kerk de mand klaar staan voor de palmtakjes van het afgelopen jaar. Na de viering zullen deze worden verbrand.
•		Na de carnavalsfeesten is het op woensdag 6 maart 2019 Aswoensdag, het
begin van de 40 dagen durende vastentijd. We gaan op weg naar Pasen. Om
19.00 uur gaat pastor Bosma voor in de viering en kunt u het askruisje ontvangen. Gedenk, mens, dat gij tot stof zijt en tot stof zult wederkeren.
•		In de vastentijd zullen ook nu weer de collectebussen achter in de kerk hangen
voor uw bijdrage aan het vastenproject. Informatie over dit project vindt u
elders in dit blad.
•		Achter in de kerk, op de leestafel, ligt het inschrijfformulier voor u klaar om uw
huispaaskaars te bestellen.
•		Rond de feestdagen brachten vele mensen tassen vol lang houdbare levensmiddelen voor de mensen die, om wat voor reden dan ook, afhankelijk zijn van
de voedselbank. Namens hen, grote dank. Deze bank staat het hele jaar in het
voorportaal van de kerk.
•		De meditatie avonden op woensdag zijn begonnen. Deze ronde zit vol, maar er
zal in april weer een nieuwe van start gaan. Voor info; Liesbeth 06 282 562 86
•		Ons nieuw koor heeft een naam: Jubilans.

God van vrede,
help mij zoeken naar de geestelijke
waarden in mijzelf, in anderen,
in de wereld rondom mij.
Het moet uitkomen tot een verdieping van mijn relatie met U.
Help mij de oppervlakte die mijn
bovenlaag is, open te breken om te
weten wat mijn drijfveer is van
mijn handelen.
Ik leg dan de eigenlijke betekenis
van mijn diepste diepte open.
Ik ontdek wat mijn verlangens zijn
en mijn gevoelens.
Help mij te luisteren en te handelen
naar Uw Woord, zodat ik in de
praktijk van het dagelijks leven,
de weg vind naar een betere wereld
die bij mij beginnen moet.
Vader, Zoon en heilige Geest
geef mij en de wereld Uw Vrede,
Amen.
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Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Parochiecontact
Sinds vele jaren is er binnen onze parochiekern een parochie contactgroep.
Deze groep bestaat uit 6 enthousiaste
vrijwilligers. Zij bezoeken ouderen,
zieken, en aan huis gebonden parochianen. Ook sturen wij mensen die in het
ziekenhuis liggen een kaartje.

Het zou fijn zijn als we tijdig, en niet pas
achteraf horen dat er mensen in het
ziekenhuis hebben gelegen. Hoewel wij
al lang bezoekwerk doen, zijn er toch
nog mensen die de weg naar ons niet
weten te vinden. Dus wilt u namens de
parochie een bezoekje ontvangen, laat
ons dit dan even weten.
U kunt bellen met Bets Verhage tel.
(0172) 573 713, betsverhage@ziggo.nl
of Corrie Baas tel. 06 160 986 20,
corriebaas@hotmail.com.
Werkgroep parochiecontact

Adventsactie
We willen u hartelijk danken voor uw
gulle bijdrage aan het Adventsactieproject: € 835,06 waarvan € 102,00 van
de collecte in de viering in de Kaleidoskoop! Door uw donaties kunnen vele
kinderen in Malawi met een geboortecertificaat een wettelijke identiteit

krijgen en zo een kans op een menswaardige toekomst.
Op Aswoensdag start de Vastenactie:
veilig en betrouwbaar drinkwater in
Kinko in Tanzania voor de verbetering
van de gezondheid en economische
vooruitgang. De bewoners hebben al
meegeholpen met de aanleg van de
leidingen, het transport van zand, grind
en cement voor de te bouwen waterreservoirs. Er worden mensen opgeleid
tot metselaar en de watersystemen
worden ondersteund door een overkoepelende beheersorganisatie. De
bewoners zullen zelf betalen bijv. per
emmer bij de tappunten. Meer informatie elders in Samenstromen.
Werkgroep M.O.V.

Maria

Kerkhof
Als een dierbare van u op ons kerkhof
begraven ligt en u daar regelmatig
komt heeft u ongetwijfeld gezien dat
er nogal wat monumenten verzakt zijn.
Vooral aan de Ringsloot kant is dit het
geval. Volgens het kerkhof reglement
bent u zelf verantwoordelijk voor het
herstel. U zou de firma die het geplaatst heeft kunnen vragen om het
weer in orde te brengen. In de meeste
gevallen is dat een vrij kostbare zaak.
Onze tuingroep (die bestaat uit vrijwilligers) is bereid om tegen een kleine
vergoeding het monument weer netjes
te zetten. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid neem dan contact op met

Lief en leed
Overleden
12 december 2018
30 december 2018
20 januari 2019			

Simon Cornelis Bodegraven	
Alida Maria Baas-Breewel
Theo van Egmond	

de beheerder van de begraafplaats
telefoon: 06 141 482 53.

77 jaar
80 jaar
81 jaar

Zoals u weet is ons mooie Mariabeeld
naar de restaurateur. Het activiteitencomité zou de kosten van het restaureren van alle beelden willen bekostigen.
Wij waren blij verrast door een telefoontje van een fervente Mariavereerster die ons meedeelde het hele bedrag
voor de restauratie van het Mariabeeld
te willen doneren. Onze dank is groot.
Met wat er overblijft in de pot van het
activiteitencomité kunnen dan weer
andere dingen gedaan worden. Bovendien is het nu mogelijk om in de loop
van 2019 alle beelden gerestaureerd te
hebben.
BCP

Kindje Wiegen ook in 2018
weer een ware happening!
Eerste Kerstdag om 14.00 uur was het
weer tijd voor het inmiddels niet meer
weg te denken Kindje Wiegen. In een
goed gevulde kerk werd het kerstverhaal nagespeeld. Ook dit jaar waren
een vader en moeder bereid om met
hun pasgeboren kindje de rol van Jozef,
Maria en Jezus op zich te nemen. Een
aantal kinderen kwam verkleed als
engel of herder naar de kerk en kreeg
een rol in het geheel.
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Nieuwkoop
men doen? In oktober 2019 bestaan we
50 jaar. Het zou toch jammer zijn als
we dat niet meer kunnen vieren!
Zit je in groep 4 of hoger en vind je zingen leuk? Kom dan op maandagavond
eens een keer meedoen met ons en
ervaar het zelf!! Je bent van harte welkom! We repeteren in het Parochiehuis
aan de Dorpsstraat van 19-20 uur.
En… we houden van een feestje op zijn
tijd!
Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi”.

Statistiek
Kindje Wiegen ook in 2018 weer een ware happening!
Ook herder Paul was weer met een
ezeltje naar de kerk gekomen.
Zelfs de drie koningen, mét kameel,
maakten hun opwachting bij de stal.
Het was er dan ook een drukte van
belang.

alvast in uw nieuwe agenda: 25 december 2019 om 14.00 uur, Kindje Wiegen.
U bent alvast van harte uitgenodigd!

Jeugdkoor “Flos Campi” zong ook deze
middag een aantal mooie kerstliedjes.
Het was weer een geweldige happening. Groot en klein heeft genoten!
Aan het eind van het feest werden de
kinderen getrakteerd op kerstkransjes.
We vierden tenslotte de verjaardag van
Jezus!

Na de bijzondere viering op kerstavond
is het nu weer tijd voor een andere
bijzondere viering. Zondag 3 februari
staat de gezinsviering in Nieuwkoop
in het teken van de Kinderzegen. De
viering is om 11.15 uur.

Werkgroep kindje wiegen

Gezinsviering

Werkgroep GezinsVieringen

Kinderwoorddienst
We gaan binnenkort weer data plannen
voor de periode tot de zomervakantie.
In Samenstromen van maart leest u
hier meer over. Houdt ook de Rietkraagberichten in de gaten.
De KinderWoordDienst is speciaal
bedoeld voor kinderen van groep 1 tot
groep 5 (6) van de basisschool. Onze
voorbereiding is op hen gericht.
Werkgroep KinderWoordDienst
Net als andere jaren werd na afloop
een deurcollecte gehouden. De opbrengst hiervan is bedoeld voor ons
pleegkind Ann. Pater Harry zorgt er al
jarenlang voor dat de opbrengst goed
besteed wordt. Dit jaar haalden we het
prachtige bedrag van € 225,95 op.
Heeft u het dit jaar gemist? Noteer
12
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Er is nog plek
Heeft u ook zo genoten van ons koor
tijdens de vieringen rond kerst? Vindt
u ook dat we door moeten gaan met
zingen? Laat uw zoon/dochter dan lid
worden! Wie van de kinderen durft de
uitdaging aan om met ons mee te ko-

Leuk om te weten dat bij de kerstvieringen: 23 december viering met de
bisschop, 24 december gezinsviering,
24 december Nachtmis, 25 december
eerste kerstdag en 25 december kindje
wiegen, in totaal 1290 mensen zijn
geweest.
Dan zijn de, voorbereidingsgroepen,
kosters, lectoren, koren, boekjesdrukkers, kerststalbouwers, kerkwerksters,
bloemengroep dames en de koper- en
zilverpoets groep niet voor niets zo
hard aan het werk geweest!! Er komt
heel wat voor kijken om de vieringen
voor te bereiden en de kerk er feestelijk uit te laten zien.
Alle vrijwilligers weer heel hartelijk
dank en die stellen het weer zeer op
prijs dat er veel mensen van hebben
kunnen genieten!
BCP

Nieuwjaarsreceptie
Na de viering op 6 januari (Driekoningen) hielden de BCP en de pastoraatsgroep de traditionele nieuwjaarsreceptie. Alle vrijwilligers hadden daarvoor
een uitnodiging gekregen in de vorm
van een kerst-/nieuwjaarskaart. Er was
koffie met cake (drie heerlijke exemplaren) en wat later werd na een kort
woordje van de voorzitter van de BCP
getoost op het nieuwe jaar met (vanwege het nog vroege uur, alcoholvrije)
champagne. Het was een gezellige dus
geslaagde bijeenkomst.
BCP

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vanuit de pastoraatsgroep

Oproep

Terugkijkend op mooie vieringen
tijdens de kerst en oudjaar, willen we
toch nog even van de gelegenheid
gebruik maken om U een vredig nieuwjaar toe te wensen.
Op 2 februari is er in de St.Nicolaaskerk
in Nieuwveen een Peuter-Kleuterviering met Kinderzegen. De kinderen
van Nieuwveen en Zevenhoven die in
2017 en 2108 zijn gedoopt krijgen hun
doopschelpje uitgereikt. De viering
begint om 11.30 uur en na afloop is er
een lunch.

Na Helma, stopt nu ook Karin helaas
met de M.O.V. omdat zij al vele andere
bezigheden hebben voor onze H. Nicolaaskerk Wie wil mij helpen, zodat de
M.O.V in onze kerk blijft voortbestaan.
Veel werk is het niet, het moet alleen
gedaan worden. Voor meer informatie
kunt u contact met mij opnemen.

Vanaf 9 februari kunt u de Palmtakjes
van vorig jaar in de mand die achterin
de kerk staat inleveren. De takjes worden verbrand en de as wordt gebruikt
met Aswoensdag.
Namens de pastoraatsgroep Nieuwveen/
Zevenhoven en Diaken van Aarle

Adventsactie
De Adventsactie heeft het prachtige
bedrag van € 703,55 opgebracht, heel
veel dank hiervoor. Hiermee kunnen
heel wat geboorteregisters uitgereikt
worden aan kinderen in Malawi .
Met dit geboortebewijs bestaan zij nu
officieel en kunnen gebruik maken van
bijvoorbeeld school voorzieningen en
gezondheidszorg. Daardoor hebben zij
een toekomst.
Karin en Ria - M.O.V. (Missie Ontwikkeling
en Vrede) Nieuwveen

Ria Kennis tel. (0172) 53 98 88

Interview Caeciliakoor
Met genoegen luisterend bij de repetitie van het Caeciliakoor, kon ik in de
pauze even met Gerda Aartman en Ellie
Egberts spreken over hun deelname
aan het koor. Het Caeciliakoor bestaat
uit zo’n kleine 50 personen, waarvan 13
heren zijn en de rest dames. Zij zingen
de sterren van de hemel onder leiding
van hun dirigent Theo van Dijk met
steun van de organist Cor Graafland en
bij zijn afwezigheid van Rita Jacobs en
Ans van der Weijden. Deze laatste twee
spelen ook als er een uitvaart is en een
deel van het koor de zang verzorgd.
Het Caeciliakoor ondersteunt 2 x per
maand de viering met hun zang; 1 x in
Zevenhoven en 1 x in Nieuwveen.
Het repertoire is voornamelijk Nederlands en Gregoriaans, maar voor
Engels, Duits, Frans en zelfs Russisch
draaien zij hun hand niet om.
Het repeteren gebeurt elke donderdag
van 19.30 tot 21.45 uur in de kerken
van Zevenhoven en Nieuwveen.

Lief en leed
Overleden
24 november
9 december
15 december

Maria Johanna Wilhelmina Robertz-Verheij
 98 jaar
Cornelis Petrus Hendricus Snoek 		 92 jaar
Nel Burgmeijer-van der Loo 			
93 jaar

Gedoopt
25 november
		

Marco Adriaan Nicolaas van der Eijk
zoon van Michiel van der Eijk en Angelique Koot

Het koor heeft al 2 x gezongen in de
tv viering in de kerk van Roelofarendsveen en wordt ook door kijkers in het
land zeer gerespecteerd.
De koorleden komen voornamelijk uit
Zevenhoven, Nieuwveen en omstreken.
Zij hebben het erg gezellig met elkaar
en eens per jaar gaan ze uit .
Mocht u interesse hebben om u aan
te sluiten bij dit mooie koor; men kan
altijd nieuwe leden gebruiken.
Dank beste leden van het Caeciliakoor
voor uw geweldige inzet met uw zang
ter ere Gods en tot vreugde van velen.
Marian Berkhout

Oecumenia
We kunnen weer terugkijken op een
aantal leuke middagen met onder andere een bingo en kerststukjes maken.
Het was gezellig, en er is weer heel veel
gepraat met elkaar.
U bent weer van harte welkom in
‘t Anker A.H. Kooistrastraat 29 te
Nieuwveen om 14.30 uur voor de
volgende activiteiten;
13 Februari - kaarten maken
13 Maart - vaasjes of potjes versieren
Natuurlijk is er koffie of thee met wat
lekkers, na afloop staat er een busje
voor een vrijwillige bijdrage.
10 April - High Tea
De kosten hiervoor bedragen € 3,- p.p.
Anja van Leeuwen-Vink tel. (0172) 53 88 62
Ria Kennis tel. (0172) 53 98 88
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee…
2019 is alweer een maand oud als u
dit leest. We hebben in het oude jaar
de geboorte van de Verlosser uitbundig gevierd in een rijk versierde kerk.
De kerkdiensten boden voor elk wat
wils. Een schoolviering op vrijdagochtend met een eigen koor wat klonk als
een klok. Modern vormgegeven met
een door de leerkrachten gespeeld
kerstverhaal, waarbij Jozef via zijn
smartphone met navigatie de weg naar
Bethlehem kon vinden.
In de kerstnacht zong Waimbaji het
pasgeboren kind toe. Cantabo luisterde
de dagviering op, al was het aantal
kerkgangers door het vroege uur aan
de magere kant. Waimbaji sloot op
Oudjaar traditioneel af met oliebollen
en warme wijn. De werkgroep Kindje
wiegen vierde op 2e kerstdag feest met
de allerkleinsten, u leest hier verderop
meer over. Onze dank is groot aan
iedereen die zich op welke wijze dan
ook heeft ingezet om het kerstfeest
van 2018 weer tot een groot feest te
maken.
Tot zover de terugblik. Het jaar is zoals
gezegd alweer een maand oud. Voor
je het weet is het alweer Aswoensdag
(dit jaar pas op 6 maart) en duiken
we de vasten in. Door de late Pasen
is februari een rustige maand zonder
speciale gebeurtenissen. Dat geeft ook
de ruimte om op deze plaats aandacht
aan bijvoorbeeld de Stilte meditatie
op dinsdagavond te geven. Om kwart
voor zeven (’s avonds) meldt zich een
wisselend gezelschap bij de kerk. In
de wintermaanden in de Jozefzaal,
anders in de kerk. Om zeven uur wordt
de stilte ingeleid met een korte overdenking door een van de aanwezigen
waarna het tot half acht stil is. De groep
is indertijd opgestart door pater Koster
en wordt sinds zijn overlijden door de
groep zelf in stand gehouden. In de
week voor Pasen wordt een sobere
maaltijd gehouden, het seizoen wordt
in mei afgesloten bij de Mariagrot in
14
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Zevenhoven. Probeer het eens! Het is
een mooi initiatief van kerk-zijn van
onderaf.
Iets om hier ook aandacht te geven is
de ‘communie-thuis’. Bij mensen die
niet meer in de kerk kunnen komen
(door ziekte of beperking) kan de communie thuis worden gebracht. Gemiddeld elke maand doet Jan zijn ronde.
Er wordt samen gebeden waarna de
communie wordt gedeeld. Wilt u hier
gebruik van maken, geef u op bij het
secretariaat of bij de pastoraatsgroep
(pastoraatgroep_noorden@rkgroenehart.nl).
U leest het goed, de pastoraatsgroep is
vanaf nu ook rechtstreeks te bereiken
met een eigen emailadres.

Kindje wiegen 2018
We hebben een zeer geslaagd Kindje
Wiegen achter de rug. De kerk was
goed gevuld met mensen en kinderen
die van het verhaal hebben genoten.
Wij willen nogmaals iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt.
Familie van Koert voor de mandarijnen, Wout van der Zwet, Roland, Jan
Tersteeg voor het opbouwen van het
huisje. Mariëlle Vianen en Kim Kas voor
het schminken en Jan Tersteeg voor het
fotograferen. Daarnaast bedanken we
ook Elly Vork en Aniko voor het voorlezen. En natuurlijk Eric en Rody met hun
zoontje Niven, die mee wilden spelen

in het kerstverhaal als Jozef, Maria en
het kindje Jezus. En verder alle andere
spelers die een rol hebben gespeeld.
Jullie deden het fantastisch, we hebben
van jullie genoten! Op naar volgend
jaar dan hopen we weer veel mensen
te zien op tweede kerstdag.
Werkgroep Kindje Wiegen

Regenboogviering
Zondagochtend 13 Januari vierden we
weer een Regenboogviering voor de
kinderen van 3 tot 12 jaar. We stonden
dit weekend nog even stil bij het driekoningenfeest. Na de opening van de
viering bleven de kinderen tot 7 jaar in
de kerk en gingen de oudste kinderen,
zonder ouders, mee naar de Jozefzaal
voor hun eigen programma. In de kerk
lazen wij het verhaal over de ‘ Wijzen’
bij de kerststal en gingen als koningen
en koninginnen achter de ster aan op
weg naar de stal waar we kindje Jezus
vonden. Daar gaven we het kindje
mooie cadeaus. De kinderen hadden
van thuis knutselwerkjes en tekeningen
meegenomen, maar ook een knuffel
en een luiertje. De oudere kinderen
brachten Goud, Mirre en Wierook naar
Jezus. Daarmee hadden zij eerst een
spel gedaan. Met elkaar konden we
ook echt wierook ruiken. Het was een
mooie, gezellige viering met een grote
groep kinderen, ouders en grootouders.
Werkgroep Regenboogviering

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen op vrijdagmorgen

Adventsactie 2018

15 februari Eucharistieviering
1 maart Woord en Communieviering

In de adventstijd hebben we geld
ingezameld voor een project in Malawi
in Afrika. Een project waarbij de arme
bevolking wordt geholpen om een
geboortebewijs aan te vragen. Het
programma om de registratie te bevorderen heet BRAVO en is opgezet door
de gemeenschap van Sant´Egidio. Zij
zorgen voor hulp, training en voorlichting.

Sacramentsdag ten behoeve
voor Babyhuis
In het weekend van de Diaconie, 25
november jongstleden, werd er een
tweede collectes gehouden voor het
gezamenlijke gekozen project het
Babyhuis.
Het Babyhuis is opgericht door Barbara
Muller. Zij is schrijfster en betrokken
geraakt bij moeders die niet voor hun
pasgeboren baby kunnen zorgen. Barbara is begonnen om deze moeders op
te vangen zodat zij begeleid worden in
hun moederschap. Er zijn nu twee babyhuizen, in Rotterdam en Dordrecht.
Met behulp van het Bisdom wordt nu
ook een babyhuis in Leiden in gereedheid gebracht.

Door geboorteregistratie bestaan
deze mensen ook voor de wet en
hebben ze meer kans op onderwijs,
gezondheidszorg en bescherming
tegen mensenhandel. Door twee
extra collectes en de melkbus achter in de kerk heeft het € 544,00
opgebracht in onze parochiekern.
Hiervoor hartelijk dank namens de
mensen uit Malawi.

staan. Nee, dan ons Caeciliakoor. Meer
dan veertig koorleden telt het koor; er
staat een meer dan bevlogen dirigent
voor de groep, die echt het beste uit
het koor weet te halen; er is weer een
vaste organist; kortom: het enthousiasme bij deze groep is nog onverminderd
groot en de kwaliteit van het koor staat
buiten kijf.

MOV
Voor dit project is door ons een bedrag
van € 328,13 opgehaald. Dit wordt door
eigen PCI aangevuld tot een bedrag van
€ 656,-. De totale opbrengst van alle
PCI-en zal worden overgemaakt aan
project het Babyhuis. Onze hartelijke
dank hiervoor.
Namens de PCI- Zevenhoven

Televisieviering met Caecilia

Televisieviering met Caecilia
Dat de wekelijke televisieviering
regelmatig wordt verzorgd vanuit de
Franciscusparochie is zo onderhand
wel algemeen bekend in onze federatie. In een viering in december was het
de beurt aan ons Caeciliakoor om deze
viering muzikaal te ondersteunen. Daar
zit je dan, voor je televisie, en je ziet al
die bekenden die deel uitmaken van
het koor. De blikken geconcentreerd en
serieus, want je wilt voor het oog van
televisiekijkend katholiek Nederland
toch je beste beentje voorzetten. En
wat mogen we toch trots zijn op ons
Caeciliakoor! De gemengde koren in
onze omgeving krimpen als gevolg van
het wegvallen van oude koorleden en
aanwas van onderaf is er nauwelijks
meer. En wat is dat jammer als je hoort
hoe mooi een mis kan klinken, hoe
prachtig deze muziek is. Je kunt je toch
niet voorstellen dat dit soort muziek
op een gegeven moment niet meer
te horen zal zijn, simpelweg omdat er
geen gemengde koren meer zijn, die
deze muziek op het repertoire hebben

Regelmatig wordt het repertoire
uitgebreid met nieuw materiaal, want
stilstand is achteruitgang. En van de
kwaliteit van ons koor hebben we
tijdens deze televisieviering allemaal
mogen genieten. Of het foutloos was?
Aan die uitspraak waag ik me niet, ik
ben zelf koorzanger en weet dat er fouten gemaakt worden, die de toehoorder niet als zodanig herkent, maar voor
de kijker/luisteraar deze zondag was
er veel te genieten. Dat de dirigent zelf
ook tevreden was, mag blijken uit een
kopietje van een bericht dat hij aan zijn
koor stuurde. En we kunnen het alleen
maar beamen. Het was mooi! Dat men
vanuit het bisdom ook zo tevreden was,
mag blijken uit het verzoek of het koor
in september 2019 weer een viering wil
verzorgen.

Beste koorleden
Was een spannend gebeuren maar al
met al hebben we het er goed vanaf
gebracht! Ik was blij dat de psalm goed
gelukt was, een niet gemakkelijk lied,
door de afwisseling erg lastig. Daarnaast het alleluja dat we toch allebei in
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Zevenhoven
drie weken helemaal hebben ingestudeerd. De mis verliep goed, totdat ik
de bassen te vroeg aangaf in het Agnus
Dei maar het viel gelukkig mee met de
schade. Zo zie je maar, ook het beste
paard van stal struikelt wel eens. Ik
dacht nog: we zijn er al bijna en dat was
mijn valkuil.
Ik vind het toch een prestatie dat jullie
met zoveel inzet al deze liederen tot
een mooie eenheid hebben gebracht.
Ik denk trouwens dat er niet veel koren
zijn die nog zo’n mooie mis ten gehore
brengen.
Theo

Nieuwjaarwensen
Zondag 6 januari was er veel belangstelling voor het Nieuwjaarwensen.
Eerst werd er koffie met krentenbrood
geserveerd. Daarna hield Dick een
praatje voor het nieuwjaar en werd er
geproost op 2019.

Kerkbalans
Waarschijnlijk is de kerkbalansmedewerker is al weer bij u aan de deur
geweest. Heeft u uw formulier al ingevuld? Uw gave zorgt er grotendeels
voor dat wij in onze kerk kunnen blijven
samenkomen en hij is dus heel belangrijk voor het voortbestaan van onze
parochiekern. De afgelopen jaren bent
u heel ruimhartig geweest. Mogen wij
er voorzichtig op rekenen dat u bij het
invullen van uw toezegging rekening
houdt met de ook voor ons almaar stijgende kosten? Dat zou ons enorm blij
maken. Vul dus uw formulier in en leg
het klaar voor de mensen die het weer
bij u op komen halen. Hartelijk dank.

Nieuwjaarsreceptie

Peuter -Kleuterviering
Maria Lichtmis met Kinderzegen voor
de kernen Nieuwveen en Zevenhoven
Wij nodigen u van harte uit met uw
kinderen voor de viering van de kinderzegen op zaterdag 2 februari om
11.30 in Nieuwveen Deze dag vieren
we dat Jozef en Maria hun kindje naar
de tempel brachten om Gods zegen te
ontvangen. Wij sluiten ons daarbij aan
en willen God om de zegen vragen over
de kinderen Het is een speelse viering,
waarin wij zingen - bidden en luisteren
naar een verhaal. Ieder kind zal van
diaken van Aarle de zegen ontvangen.
Na de viering is er limonade - koffie en
thee en iets lekkers. Wat dat zal zijn is
nog een verrassing...
Ben je nieuwsgierig geworden, je bent
van harte welkom en neem je papa en
mama –broertje - zusje -opa - oma fijn
mee. Kom je ook?

Passion gaat op reis!
Het afgelopen jaar organiseerde koor
Revival de Passion in Zevenhoven, na
voorgaande edities in Nieuwveen, Aarlanderveen en Noorden. Het werden
twee drukbezochte uitvoeringen en
veel mensen die wij na afloop spraken,
vonden het een indrukwekkend gebeuren. “Wat jammer dat het nu voorbij is,”
16
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zeiden we tegen elkaar. Een jaar lang
voorbereiden, veel vergaderen, fotosessies in onze tuin, veel koorrepetities,
alles tot één geheel smeden, twee
uitvoeringen en dat was het. Maar nee,
dat was het niet! Eén van de bezoekers
was dermate onder de indruk van het
hele gebeuren, dat zij het hele pakket
graag in 2019 naar De Kwakel wilde
halen. En dit gaat dus nu gebeuren.
Op 14 april 2019 om 15.00 uur staan
we er in De Kwakel weer klaar voor, De
Passion! Heeft u het in 2018 gemist,
dan heeft u de alsnog de kans om naar
deze uitvoering te komen. Was u dermate onder de indruk van het geheel
en zou u het nog wel een keer willen
zien, dan bent u natuurlijk ook weer
van harte welkom. Wij gaan er in ieder
geval weer voor!

Activiteit Orangerie
Dinsdag 26 februari gaan we een
voorjaarsstuk maken. Hiervoor heeft
u een mandje of een plat bord nodig. Neem ook uw snoeischaar mee.
We starten om 14.00 uur. De kosten
hiervoor zijn € 8,50. Opgeven graag
voor 22 februari bij Joke, jokevtol@
gmail.com of tel. (0172) 53 97 48.
Tot ziens op de 26e.

Oeke Kruythof

Gerda, Joke en Gerda

Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Familievieringen
Wat een vreugde over zo’n fijne Kerstavondviering. Wat een grote belangstelling en wat heeft iedereen genoten van
de zang, het spel en heel de viering.
Dit kon gebeuren door de inzet van
enkele mensen. Maar u weet ook wel
dat zij nog meer taken hebben in de
kerk. Komend voorjaar hopen we nog
een aantal familievieringen te beleven.
Maar dat gaat niet vanzelf. We hopen
toch echt dat er enkele jonge mensen
zullen zijn die in de voorbereiding van
dergelijke vieringen hun steentje willen
bijdragen. Als er niets gebeurt, is de
kerk van Hoogmade niet levensvatbaar
voor de toekomst.
Het is toch geweldig om zo met elkaar
te kunnen vieren, gemeenschap te
beleven en de kinderen zo vertrouwd
te maken met geloof en kerk? Dus sta
op! Meld je aan bij Connie Koeleman,

Jeanne Borst of bij het secretariaat. Als
we het samen doen is de last licht!
Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker

Driekoningen
Op 6 januari vierden we de Openbaring
des Heren. Tevens was er een 60-jarig
huwelijksjubileum dat kerkelijk werd
gevierd met de familie. Na de viering
was er koffie met Driekoningenbrood.
Dit bij elkaar zorgde voor een feestelijk
geheel. Wij kijken terug op een goede
kerstperiode.
Suzan Nieuwenhuizen

Schilderwerk pastorie en kerk
Dit jaar wordt het binnen schilderwerk
in de pastorie waar nodig afgemaakt.
De gangen, entree en spreekkamer
zijn dan van een nieuwe kleur voorzien. Als men weet dat de oude verf er

nog door Aad van Mil op is gesmeerd
en er inmiddels al zo’n 20 jaar opzat,
dan is het duidelijk dat het zeker geen
overbodige luxe is geweest. Omdat we
de naam van Aad en zijn vakmanschap
toch in ere willen houden hebben we
de kleurenstelling van de Lodewijkzaal
als leidraad gebruikt.
Hetzelfde gaan we doen in de gang
achter het groene deurtje. Het betreft
daar voornamelijk de kozijnen, deuren, plinten en sauswerk. Hierna mag
schilder Aad Goeman weer naar de
volgende klant. U ziet het, we zitten nog
steeds in de A(ad) categorie.

Klein onderhoud schenkt
nieuwe geluidsinstallatie

De familieviering van 24 december 2018 was een drukbezochte avond. Veel
ouders met kinderen en opa’s en oma’s. Iedereen kwam voor een kerstgevoel,
een gevoel van samenzijn. Het kerstspel ging over een herbergier die telkens
uit zijn slaap werd gehaald. Hij had geen ‘ Stille nacht’. Er werd gezongen door
het Nederlandstalig koor en Enjoy en er werd fantastisch meegezongen. De
voorgangster was mevrouw Thea Dingjan; zij heeft met veel enthousiasme
geholpen bij de voorbereidingen en het vieren van de viering. Op de foto staan
de spelers van het kerstspel.
Jeanne Borst-Oudshoorn

Bij de laatste begrafenis gaf de microfoon van de geluidsinstallatie de
geest. Na 20 jaar was hij trouwens wel
aan het eind van zijn Latijn. Volgens
“deskundigen” waren de golflengtes
waarop hij kon worden afgesteld al
jaren verboden. Piloten van overkomende vliegtuigen konden als het een
beetje meezat de hele teraardebestelling volgen. Gelukkig waren de dames
van het klein onderhoud bereid om de
kosten van een nieuwe mobiele installatie op zich te nemen. De leverancier
nam de oude meteen mee. Misschien
was het iets voor hun museum zei hij
schaterlachend.
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Hoogmade/Woubrugge
Lief en leed
Overleden
27 november 2018

Helena Maria van der Meer-de Jong	 89 jaar

AVG-bordjes (Algemene
Verordening Gegevensbescherming)
De AVG-bordjes, waarop staat dat er
in het kerkgebouw opnames kunnen
worden gemaakt, die vervolgens kunnen worden uitgezonden, zijn inmiddels opgehangen. Overigens kunt u als
u niet wilt dat er beeldmateriaal van u
gebruikt wordt, vóór de viering aan de
koster vragen op welke plaats u kunt
gaan zitten.
Namens de BCP, Henk Brunt
(groot onderhoud)

Vervolg “Goed nieuw voor een
gezond wereldbeeld”
“Geboden” 4 tot en met 7
4. Bereken de risico’s (angst-instinct)
Angstaanjagende dingen hoeven niet
per se de gevaarlijkste dingen te zijn.
We hebben een natuurlijke angst voor
geweld, gevangenschap en besmetting
die ervoor zorgt dat we risico’s daarvan
consequent overschatten. Daardoor
lijkt de wereld enger dan hij is.
Zo is het beangstigend dat je bij een
terreuraanslag om het leven kunt
komen. Onderzoekers hebben echter
berekend dat de kans dat je in Europa
door een blikseminslag om het leven
komt drie keer groter is dan te overlijden bij een terreuractie. Het risico dat
je getroffen wordt door een dodelijke
hittegolf is 85 maal zo groot. En toch
zijn we doorgaans banger voor een terreuraanslag dan voor een hittegolf.
• Maak een verschil tussen angst en
realiteit. Heel bang zijn voor iets is
niet hetzelfde als het daadwerkelijke
risico dat het in zich draagt. Het is
vaak een combinatie van twee dingen:
hoe gevaarlijk is het en hoeveel word
je er aan blootgesteld?
• Wanneer je bang bent, zie je de wereld anders. Neem zo weinig mogelijk
beslissingen tot de paniek is weggeëbd.
18
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5. Zie dingen in verhouding
(grootte-instinct)
Getallen (klein of groot) kunnen indruk
maken. Pas door te vergelijken krijg je
een idee van de werkelijke omvang.
Zie de dingen dus altijd in verhouding.
Neem bijvoorbeeld het aantal slachtoffers door natuurrampen in 2017: dat
waren er wereldwijd bijna 9100. Dat is
een fors getal. Maar per 100.000 mensen zijn het er 0,14, en dat is, vergeleken met andere doodsoorzaken, dus
een heel klein percentage.
• Vergelijken. Grote aantallen zien er altijd groot uit. Enkelvoudige nummers
zijn op zichzelf misleidend en zouden
je achterdochtig moeten maken. Zoek
daarom altijd naar vergelijkingen.
6. Zet vraagtekens bij categorieën
(generalisatie-instinct)
• Zoek naar verschillen binnen groepen.
Vooral wanneer de groepen groot
zijn, zoek naar manieren om ze op te
delen in kleinere, meer gedetailleerde
categorieën.
• Zoek naar overeenkomsten tussen
groepen. Opvallende gelijkenissen
tussen verschillende groepen kunnen ook betekenen dat de gemaakte
categorieën niet relevant zijn.

• Pas op voor ‘de meerderheid‘. De
meerderheid betekent slechts meer
dan de helft. Vraag of het 51 procent,
99 procent of iets daar tussenin betekent.
• Levendige voorbeelden zijn gemakkelijk te onthouden, maar kunnen
eerder de uitzondering dan de regel
zijn
7. Langzame verandering is ook verandering (noodlot-instinct)
Veel dingen lijken constant (of het
nu over mensen, landen, religies of
culturen gaat) doordat de verandering
geleidelijk gaat. Maar zelfs kleine, langzame veranderingen kunnen geleidelijk
tot grote veranderingen leiden.
• Houd de geleidelijke verbeteringen
bij. Elk jaar een kleine verandering
kan zich vertalen in een enorme
verandering in de loop van tientallen
jaren.
• Update je kennis. Sommige kennis
raakt snel verouderd. Technologie,
landen, samenlevingen, culturen en
religies veranderen voortdurend.
• Praat met je grootouders. Als je wilt
weten hoe waarden zijn veranderd,
denk dan aan de waarden van je
grootouders en hoe ze verschillen van
de jouwe.
• Verzamel voorbeelden van culturele
verandering. Bedenk dat de ‘hedendaagse cultuur’ er gisteren ook moet
zijn geweest en er morgen ook zal
zijn.

Fransicus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Alle pasgeboren baby’s in
Malawi moeten geregistreerd
worden

Besta ik wel of niet!
Met de Adventsactie hebben wij ons ingezet voor het programma BRAVO! van
de wereldwijde christelijke gemeenschap Sant’Egidio bij hun activiteiten
om mensen te helpen bij het verkrijgen
van een wettelijke identiteit. Met de
opbrengst kunnen de kinderen en vele
andere mensen in Malawi een waardig
leven op bouwen en tellen ze echt mee.
Met de zogenaamde Sinterklaascollecte
voor dit project en de deurcollectes
met Kerstmis is er in totaal € 606,42
opgehaald.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
M.O.V. (Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede)
Anneke Bosma

Nieuws van Akkoord
Ook het kinderkoor is goed begonnen
aan het nieuwe jaar. Dit gebeurde met
de traditiegetrouwe playbackshow op
26 januari. Verschillende acts werden
opgevoerd om die felbegeerde wisselbeker mee naar huis te kunnen nemen.
Het thema van de avond was ‘Disco
Fever’. Voor de playbackshow hebben
we allemaal nog heerlijk genoten van
een gourmet.
Verder gaan we 3 februari zingen met
het Sint Caecilia. Er is dan ook een kin-

derzegen. Iedereen is van harte uitgenodigd! We gaan het dan hebben over
of je voor een ander op durft te komen.
Durf jij dat? En voor je eigen gevoel?
Verder lopen we op 26 februari voor
Jantje beton. We lopen van 18:00 tot
19:30 uur voor spellen en voor het
koor. Heeft u iets voor ons over?
Meg van der Hoorn

dat wij jullie mogen begroeten bij deze
viering.
Werkgroep Dopen

Kinderzegen

Hulp in de storm

Op zondag 3 februari 2019 om 9.15 uur
is er weer de jaarlijkse terugkomviering
voor de dopelingen en de kinderzegen.
Hiervoor nodigen wij alle kinderen uit
om bij deze viering aanwezig te zijn,
met name de kinderen die de afgelopen jaren gedoopt zijn.

Sinds de watersnoodramp van 1953 is
de eerste zondag van februari hulpverleningszondag. Hoewel het 20 januari
iets te vroeg was, had deze Kliederkerk
in de Sint Jan het thema storm en
hulpverlening. Aan de hand van Marcus
4:35-41 leerden we hoe we vertrouwen
kunnen hebben tijdens een storm. We
knutselden verschillende hulpmiddelen
(kussen, kruis, boot) om de storm met
vertrouwen te doorstaan en simuleerden een flinke storm om kunst mee
te maken. Als helpende hand tijdens
de storm versierden we schoenendozen voor het project Schoenmaatjes.
Schoenmaatjes is een actie van Edukans.

Uiteraard zijn ook de ouders, broers,
zussen en overige familieleden van
harte welkom. Na afloop kunnen de
ouders van de kinderen die in 2018 gedoopt zijn hun doopschelp in ontvangst
nemen. Het belooft een mooie viering
te worden met medewerking van kinder- en tienerkoor Akkoord. We hopen

Lief en leed
Geboren
3 januari		

Luca, zoon van Rick Gorter en Sandra de Wagenaar

Overleden
1 december		
6 december		

Pastoor Alain Jacques			
Wilhelmina Scholastica Kok-Slof 	

78 jaar
89 jaar
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Leimuiden/Rijnsaterwoude
Met de spullen in de versierde schoenendoos helpen onze kinderen de
kinderen op scholen in arme landen,
weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen.
Iedereen was gevraagd een gevulde
schoenendoos mee te nemen en daar
was goed gehoor aan gegeven. Het uur

vloog om. Daarna kon er weer heerlijk
worden gegeten en was er volop gelegenheid om met iedereen bij te praten.
Tevreden keerden we naar huis. Kon
je niet naar deze Kliederkerk komen,
maar wil je ook nog een schoenendoos doneren? Dan kan je je gevulde
schoendoos ook afgeven bij Anja de
Rijk, Noordeinde 21, Leimuiden, maar
veel leuker is hem mee te nemen naar
de volgende Kliederkerk op 24 maart.
Tot dan.

Peppelhofviering
Vrijdag 22 februari 9.30 uur Eucharistieviering in de Peppelhof; voorganger
pastor B. Bosma.

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

Als een kaars, gedoofd in de nacht.
Aarde donker om me heen.
Voel ik me in me hart, soms wel eens alleen.
De andere kaarsen om me heen met hun heldere vlam.
Vraag ik soms om wat licht, zodat ik verder kan.
Al is het maar een beetje licht, zodat ik wat kan zien.
Kleine beetjes helpen al.
Al is het maar een stap of tien.
En in dat schemerlicht, zie ik dan weer m’n pad.
Ik heb wat lichtjes om me heen.
Wist niet dat ik ze had.
Ze zullen altijd branden, in een kringetje om je heen.
Zodat je altijd kan zeggen ik voel me wat alleen.
Mag ik misschien een beetje van jouw heldere vlam.
Zodat me pad weer helder word en ik weer verder kan.
En ik zal beloven, met m’n kleine beetje licht.
Zodra het bij jou donker word.
Ik jouw pad verlicht.
Tanja Verhagen
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telefoonnummer: (06) 134 491 07.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper!

Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
12 februari 9.30 uur Eucharistie in
Oud Ade. Voorganger is pastor
B. Bosma. Na de viering is er koffie
op de pastorie.
26 februari 9.30 uur Viering van woord
en communie in Oud Ade. Voorganger
is diaken A. van Aarle.

Communieronde
Er is een communieronde op 5 en 19
februari.

Opbrengst adventsactie
van parochiekern Oud Ade/
Rijpwetering
De totale opbrengst (deurcollecte en
spaardozen) van de adventsactie en
het project Malawi bedraagt € 768,50.
Een geweldig bedrag waarmee de inwoners van Malawi heel blij zullen zijn.
Zo kunnen er veel geboortebewijzen
worden geregeld door het programma
‘Bravo’ dat door de gemeenschap van
Sant’Egidio is opgezet. En ze recht hebben op onderwijs en gezondheidszorg.
Dank zij uw steun die zo onmisbaar is
voor de arme bewoners van Malawi.
Namens de pastoraatsgroep en MOV
groep wil ik u allen heel hartelijk bedanken.

Wat fijn dat u hebt meegeleefd en we
solidair zijn met Malawi.
Gerrie Meerstadt van der Meer

Gezinsviering
met kinderzegen
Op zaterdag 2 februari is er om 19.00
uur een gezinsviering met kinderzegen
in Rijpwetering. Hiervoor worden de
dopelingen van het afgelopen jaar en
ook alle andere kinderen van harte
uitgenodigd. Pastor Bosma zal in de
dienst voorgaan en het kinderkoor
LOSZ zingt voor en met ons.
Tijdens alle gezinsvieringen zijn de
lezingen aangepast waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn voor de kinderen. We gaan er een mooie viering
van maken en hopen veel gezinnen te
ontmoeten.
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Wilma van Santen en Katrin van Polanen

150 jaar Sint-Bavokerk
in Oud Ade
Dit jaar Kerstmis was het honderdvijftig jaar geleden dat de Sint-Bavo kerk
na een bouwperiode van ongeveer
twee jaar voor het eerst de eucharis-

tie gevierd werd en dat was in 1868.
Bouwpastoor J. P. Görtz droeg in aanwezigheid van zijn parochianen – die
financieel ijverig aan de bouw hadden
bijgedragen – voor het eerst de mis op.
Deze historische gebeurtenis is nu in
2018 tijdens de Kerstnachtmis gevierd
met een mooie sfeervolle eucharistieviering met als voorganger pastoor
J. Glas. Tijdens de preek ging pastoor
Glas in op deze historische gebeurtenis en hoe de mensen toen leefden en
offers gebracht moeten hebben om
deze kerk te kunnen laten bouwen.
Na de viering heeft de voorzitter van
de beheercommissie de heer Jan van
Seggelen het eerste exemplaar van
het jubileumboekje overhandigd aan
pastoor Glas. Hierbij sprak Jan van Seggelen het volgende: “Dat deze kerk er
nog staat hebben we aan u te danken
door alle steun door de jaren heen. Ik
wil u allen feliciteren en bedanken voor
het behoud van deze kerk en laten we
hopen dat deze kerk nog lang deel mag
uitmaken van onze gemeenschap, ik
zeg altijd maar kerk weg dorp weg”.
Na afloop van de nachtmis is dit jubileumboekje aan alle kerkgangers als cadeau aangeboden. Het jubileumboekje
is een mooi klein en makkelijk leesbaar
boekje geworden. Voor de mensen die
niet in de kerk waren het boekje is gratis te verkrijgen bij: het secretariaat in
Rijpwetering, koster mevrouw Bep de
Jong, heren Jan van Seggelen en Theo
Witteman.

Eerste exemplaar jubileumboekje H. Bavo
SAMENstromen • februari 2019
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H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Oorkonde en bloemen voor
Annie van der Meer
In de Petruskerk in Roelofarendsveen
heeft pastoor Jack Glas aan organist
Annie van der Meer een oorkonde en
een bos bloemen overhandigd. Dat gebeurde na de viering van Driekoningen
op zondag 6 januari jl. Annie ontving
de oorkonde en de bloemen vanwege
haar afscheid als organist gedurende
een groot aantal jaren, sinds 1981. Pastoor Glas benoemde een aantal momenten en de wijze waarop zij steeds
haar inzet heeft getoond in de verschillende kerken en bij de vele vieringen
in de parochie H. Franciscus. Hiermee
wilde het parochiebestuur haar graag
mede namens de parochiegemeenschap waarderen en bedanken.
Het feit dat Annie zo in de bloemetjes
werd gezet verraste haar volledig.
Annie van der Meer blijft als zangeres
aan het Emanuelkoor in Roelofarendsveen verbonden.

Vanuit de pastoraatsgroep
2019 is alweer een maand oud als u
dit leest en wij, als PG, hebben onze
eerste vergadering van dit kalenderjaar
er inmiddels ook opzitten. Dit was een
vergadering zonder pastoor Glas; van-

wege het overlijden van zijn vader was
hij nog bij zijn familie in Brielle. Voor
2019 hebben wij al diverse initiatieven
omarmd, een aantal wil ik er alvast met
u delen:

Vervallen donderdagochtend
viering
In de Petruskerk vervallen vanaf 1
maart aanstaande op de donderdagochtend alle vieringen van 9.00 uur.
De reden hiervoor is simpel: voor
2 teamleden (voorgangers) is de donderdag hun enige vrije dag in de week
en juist op de donderdagochtend zijn
er in onze hele federatie meerdere
vieringen ingeroosterd. Het voorgaan
op een vrije dag blijkt inmiddels meer
regel dan uitzondering. Om overbelasting binnen het team te voorkomen, is
gekozen voor deze oplossing. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat een
groep trouwe kerkgangers hiervan de
dupe is, we hopen dat zij willen en
kunnen uitwijken naar de dinsdagochtend viering in de Petruskerk of de
donderdagochtend viering in een van
de omliggende kernen.

Ideeënbus
In de hal van de kerk staat een mooie

ideeënbus, gemaakt door ons klusteam. We stellen het erg op prijs als u
uw opmerkingen, tips, ideeën of wat u
maar wilt delen wilt opschrijven en dit
briefje in deze bus wilt deponeren. Wij
zullen deze bus voor iedere PG-vergadering legen en uw inbreng opnemen
in onze agenda.

Voedselmand
De voedselmand heeft inmiddels ook
een vast plekje in de hal. U kunt daar
altijd uw houdbare producten in doen,
uitgezonderd alcohol. Van harte aanbevolen!

Oecumenisch uitje
Alvast voor uw agenda: het jaarlijkse
gezamenlijke uitje is op 18 mei, deze
keer naar de Abdij van Egmond en
er wordt afgesloten met een etentje.
Meer informatie volgt later.

Ziekenzalving Zorgcentrum
Jacobus en Hof van Alkemade

Oorkonde en bloemen voor Annie van der Meer
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Dinsdagochtend 12 maart is de algemene ziekenzalving in zorgcentrum
Jacobus, vrijdagmiddag 15 maart in Hof
van Alkemade. Aanmelden is noodzakelijk, aanmeldingsformulieren worden
in de zorgcentra verspreid. Mocht u
geen formulier ontvangen, dan kunt u

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

er een opvragen via pastoraatgroep_
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl.
Aanbidding (In de vastentijd komt er in
de Petruskerk op zaterdagmiddag van
13-14 uur de mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste. U kunt in
dat uurtje komen en gaan wanneer u
wilt. Noteert u alvast de data: zaterdag
9 maart t/m zaterdag 13 april.
Met elkaar gaan we voor vele mooie
geloofsmomenten in 2019, sluit u ook
aan?!
Namens de pastoraatsgroep,
Astrid de Haas

Actie Kerkbalans 2019
Geef voor je Kerk
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans

komt rechtstreeks ten goede aan de
activiteiten van onze eigen, lokale geloofsgemeenschap, onderdeel van de
Franciscusparochie. Vanaf 19 januari
krijgt u de informatie en intekenformulieren weer thuisbezorgt, in sommige
wijken tegelijkertijd met de Samenstromen. Doet u allemaal weer mee!
Heeft u meer of nieuwe intekenformulieren nodig dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de
Petruskerk.
Als het formulier niet bij u opgehaald
wordt, kunt u het inleveren op een van
onderstaande adressen:
• Zorglocatie Jacobus, Saskia van Uylenburchlaan 1, Oude Wetering
De brievenbus voor de Actie Kerkbalans vindt u na het passeren van de
ingang links achter in de gang. U kunt
dagelijks terecht tot 17.30 uur.
• Hof van Alkemade, Schoolbaan 2a,
Roelofarendsveen
De brievenbus voor de actie Kerkbalans vindt u in de hal bij de trap bij
de gewone brievenbussen. U kunt
dagelijks terecht tussen 8.30 uur en
20.00 uur.
• Secretariaat Parochiekern Emanuel,
Noordeinde 187,
2371 CR Roelofarendsveen

Lief en leed
Overleden
3 december 		
11 december
22 december 		
27 december 		
30 december 		
31 december		
9 januari 		
10 januari 		

Johannes Gerardus Elstgeest 
Marcellinus Johannes de Jong 
Cornelis Hendricus van Amsterdam
Alida Cornelia Bouwmeester-Hogenboom 
Geertruda Petronella Volwater-van Klink 
Johannes Theodorus Oomen 
Cornelia Maria Clazina Wesselman-Huigsloot 
Johannes Eimericus Dobbe 

94 jaar
58 jaar
87 jaar
87 jaar
70 jaar
92 jaar
85 jaar
93 jaar

Huwelijksjubileum
23 februari 		

Ton en Coby Olyerhoek 

• Secretariaat Mariakerk,
Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
• Dhr. N Kleyn, Sotaweg 1,
2371 GA Roelofarendsveen
• Dhr. K. Zoet, Middenweg 24,
2371 GR Roelofarendsveen
• Mail naar roelofarendsveen@rkgroenehart.nl ovv Intekenformulier
Kerkbalans.

Overlijden van Pastoor
Jan van Swieten
Op donderdag 27 december is pastoor
Johannes Jacobus Cornelis van Swieten
op 84-jarige leeftijd overleden.
In september 1958 legde hij zijn plechtige professie af als Minderbroeder
Franciscaan en op 11 maart 1961 is hij
tot priester gewijd. Na verschillende taken vervuld te hebben binnen de orde,
heeft hij de overstap gemaakt naar
het bisdom Rotterdam. In 1994 kwam
Jan van Swieten naar onze streek en
werd toen benoemd tot deken van het
dekenaat Alkemade en Zoeterwoude
en pastoor van de Mariakerk. Tot 1998
is hij dat gebleven, toen werd hem op
eigen verzoek om gezondheidsredenen
ontslag verleend.
Jan van Swieten was een vriendelijk,
eenvoudig een bescheiden man met
een sobere levensstijl. Hij was een man
van de heilige Schrift en wist velen
voor Gods Woord te begeestigen. Ook
vond hij het belangrijk om parochianen
bij het werk in de kerk te betrekken.
In de tijd dat hij pastoor was van de
Mariakerk heeft hij ook vele initiatieven
ontplooid waar de parochie nog lang
haar voordeel mee heeft gedaan.
Dat hij moge rusten in vrede!

Doordeweekse vieringen
50 jaar

Gedoopt
Elin Maassen
Siem van Klink

Rectificatie
24 oktober Johanna Simonia (Jo) Hoogenboom-Baak was 87 jaar en niet 77

Petruskerk iedere dinsdag en donderdag om 09.00 uur en iedere woensdag
om 07.00 uur
Gogherweide iedere vrijdag
om 09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag
om 16.00 uur m.u.v. de eerste zaterdag
van de maand.

SAMENstromen • februari 2019
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Woordzoeker
Houdt u van puzzelen? Wanneer u alle woorden heeft gevonden, vormen de overgebleven letters twee woorden. Wij wensen
u veel plezier met deze woordzoeker.

Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Saai

Geloofsvraag

De decembermaand is voorbij, Sinterklaas, kerst, oud & nieuw. Waarschijnlijk
dagen met veel familie en gezelligheid. Begin van het nieuwe jaar is dan wennen,
weer naar school, trainingen en daarbij is het buiten koud en zijn de bomen kaal.
Eigenlijk gewoon een beetje saai.

Kan ik ook geroepen worden?

Misschien kun je juist in deze periode iets bijzonders zien, horen, voelen of doen.
In een kaal landschap vallen vogels of de krokus die net te vroeg uit de grond komt
extra op. Misschien kun je een extra bezoek brengen aan je opa of oma, voor wie
deze periode extra saai is, omdat ze veel binnen zitten.
Geef kleur aan deze mooie maanden.

Boekentips
Doos
Vier kleuters krijgen elk een doos. Wat zou
erin zitten? Dat ontdek je door de flapjes open
te maken. Maar ook de dozen blijken heel
veel mogelijkheden te bieden: een kasteel,
een boot, een poppenkast, je kunt er van alles
van maken!
Een inspirerend boek om eerst samen te
lezen en daarna zelf met een grote doos aan
de slag te gaan.
Min Flyte, Doos
Niets te doen
Een kleine beer klaagt dat hij niets te doen heeft. Zijn vader stelt voor een wandeling te gaan maken. Wanneer ze een stokje vinden, tekenen ze daarmee de
mooiste avonturen: ze klimmen hoog in een ladder,
zweven tussen de sterren en komen op de maan.
Met weinig tekst en slechts een paar lijnen komt dit
verhaal tot leven.
Het laat zien wat op de achterkant van het boek
staat: Als je niets te doen hebt in een land zo wit en
vlak als papier, dat is een stokje genoeg om de mooiste dingen te beleven.
David Lucas, Niets te doen

Het is de laatste bijeenkomst voor
de eerste Heilige Communie. ‘Jullie
mogen alles vragen’. Heel zachtjes
zegt een meisje: ‘Kan ik later ook zo
iets worden als u?’
God roept alle mensen om te geloven en goed te zijn. Wie je ook bent,
dat is het allerbelangrijkste. Hoe je
dat doet kun je horen in de verhalen over God en mensen en kun je
zien aan Jezus.
Mensen zijn verschillend en daarom
is er voor iedereen van ons een
eigen manier om Jezus te volgen.
Ik wist al jong dat ik ‘iets’ in de kerk
wilde worden en mijn zusje droomde over verpleegster zijn. Maar
soms ontdek je pas later in je leven
wat God graag zou willen.
Hoe kun jij nou ontdekken wat God
van jou wil? Wat jouw roeping is?
Dat is misschien wel wat je eigenlijk al goed kunt, of waar jij je thuis
bij voelt. Ik kwam altijd graag in
de kerk en mijn zus is nog steeds
zorgzaam. En soms zeggen anderen
tegen je: ‘Ik zie iets goeds in jou.
Misschien moet je daar je werk van
maken.’ En als je stil wordt en aan
God vraagt: ‘Kunt u mij vertellen
wat u van mij wilt?’, krijg je vaak
zomaar een goed idee.
Heleen van de Reep,
pastoraal werkster

Op zoek
Lijkt het je als ouder leuk om iets rond kinderen en de kerk te doen (op momenten die je zelf kunt plannen) maar is het er
gewoon nog niet van gekomen? De redactie van Spraakwater is op zoek naar versterking!! Stuur een berichtje naar samenstromenspraakwater@gmail.com. Gewoon doen! Ook ideeën voor leuke, nieuwe rubrieken zijn van harte welkom!
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Spraakwater – Verveelstoel, versje
Ik heb een lieve oma
bij wie ik heel graag speel.
Ze heeft, steeds als wij komen,
koekjes met kaneel
en stamppot en dan roomvla,
kies maar, roze of geel…

Dan gaan we lekker lopen,
met een tas op avontuur,
we gaan de buurt afstropen
en na een half uur
en zonder iets te kopen
hebben we een voorraadschuur.

Maar soms ben ik een warboel,
heb ik hélemaal geen zin.
Ik mag op de VERVEELSTOEL
daar kruip ik helemaal in.
Oma weet: als ik me leeg voel,
groeit dáár een nieuw begin!

Bij haar is minder speelgoed
dan in mijn eigen kast.
Niet dat ik nou zovéél moet,
ik ben er maar te gast.
Maar als ik me verveel, goed,
dan pakt ze onze jas.

Met álles kun je spelen,
heeft oma voorgedaan:
want steentjes zijn juwelen,
een berg blaadjes een vulkaan,
van lucht maak je kastelen,
laat je fantasie maar gaan!

2019, Marjet de Jong

De AVG in de praktijk

De afgelopen maanden ontbrak een bijdrage over de AVG.
Misschien viel het u op. Betekent dit dat de aandacht voor
privacy van korte duur was? Nee, integendeel. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het verwerken van alle richtlijnen
vanuit de overheid naar gebruiksklare protocollen. Deze helpen alle medewerkers binnen de parochies om blijvend aandacht te hebben voor het zorgvuldig omgaan met gegevens
van onze parochianen: van uw gegevens.
Alweer ruim acht maanden geleden is de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden.
Dat is niet geruisloos gegaan want iedereen kreeg ermee
te maken. En voor iedereen was het wennen. Moet het allemaal wel zo formeel? Het lijkt wel of je niets meer mag?
Maar alles went, dus ook de AVG. En dat merkt u ook in onze
kerken. Bij de ingangen van onze kerken hangen bordjes die
de bezoekers erop wijzen dat er beeld- en geluidsopnamen
gemaakt kunnen worden die kunnen worden uitgezonden.
Als een werkgroep even een lijstje met adresgegevens of
mail-adressen vraagt krijgt die groep dat niet zomaar meer.
De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel
waarvoor ze zijn afgegeven. Lid zijn van bijvoorbeeld een
kerkkoor betekent niet dat een uitgever van (koor)muziek
zomaar mag beschikken over de mailadressen. Daarvoor zijn
ze niet beschikbaar gesteld door de leden van het koor.
We zijn ook veel attenter op het gebruik van de bcc bij het
verzenden van e-mails. En krijgt u toch nog een bericht van
een van de besturen, pastoraatgroepen of andere werk26
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groepen van onze kerk waarin de mail-adressen van grotere
groepen voor iedereen zichtbaar zijn? Wijs de afzender daar
dan op.
Nog niet alles is geregeld. Zo zijn de leiders van de kinderkoren nog druk bezig met het verzamelen van toestemmingsverklaringen van ouders of wettelijke vertegenwoordigers
om wel of niet foto’s van de kinderen te mogen gebruiken
in ons parochieblad en in andere media. Dat geldt ook voor
de misdienaars en de acolieten. En aan de meerderjarige
zangers, lectoren en acolieten wordt die toestemming ook
gevraagd, al hoeft dat niet zo strikt te worden geregeld als
bij minderjarigen.
Zo zijn we met zijn allen hard op weg om ons als kerkelijke
organisatie AVG-proof te maken. Het meeste is al geregeld,
nu de laatste loodjes nog. Zoals uiteindelijk alles went, geldt
dat ook voor de AVG.
Ook al verschijnt er niet elke keer meer een bijdrage in
Samenstromen, we blijven alert op de manier waarop wij
omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen of is u iets opgevallen waarvan u denkt: “Hé, klopt dit wel?”, neemt u dan contact op met het centrale secretariaat van de beide parochies:
info@rkgroenehart.nl.
Namens de werkgroep AVG:
Henk Hoek en Tom Zuijdervliet

Clara & Franciscus Algemeen

OMZIEN naar de ander
Vastenactie 2019
Het is al weer een poosje geleden ( 3 november 2018) dat we
met een aantal mensen van de federatieve MOV-werkgroep
op de regionale startdag zijn geweest.

Het landelijk thema van de vastenactie 2019 is:
Water verandert alles!
Jan Maasen, medewerker van diaconie- en missiesecretaris
bisdom Rotterdam, verzorgde de opening en bezinning met
gebed en een geloofsbelijdenis, over water natuurlijk.
Daarna presenteerde de heer Cees Buisman, directeur van
het water-instituut Wetsus, een boeiende presentatie over
de problematiek van water en waterbeheer over de hele
wereld.
Enkele indrukwekkende voorbeelden:
• een Nederlander gebruikt gemiddeld 4000 liter per dag
• Iemand in een arm land gebruikt gemiddeld 1000 liter per
dag; hiervoor moeten ze dagelijks urenlang lopen naar de
dichtstbijzijnde waterput.
• Meestal zijn het vrouwen en meisjes die verantwoordelijk
zijn voor het water halen
• Wereldwijd is 70% van ons watergebruik bestemd voor
landbouw

• en 10% voor het gebruik van huishoudelijke doeleinden.
• Voor een biefstukje van 200 gram is 3000 liter water nodig.
• Slecht water komt door armoede.
Hierop volgde een presentatie van de projecten van de
Vastenactie 2019
Na de lunch kon men kiezen uit vier workshops:
• Doorpraten met de heer Cees Buisman.
• Vraag en antwoord/campagnetips aangaande Vastenactieprojecten.
• Water in de Bijbel.
• Watervoetafdruk (bewustwording dat bijv. 1000 liter water
nodig is voor 1 kg. rundvlees!)
Ikzelf heb de workshop water in de Bijbel gevolgd bij André
van Aarle. Het uur was zo om. Voor de afsluiting vertelde
Guus Prevoo (Vastenactie) over de nieuwste Hongerdoek;
tevens o.a. over de Scholentour en de Pelgrimstocht 2019
in Weert. De afsluitende viering werd verzorgd door Guus
Prevoo, waarna Guus meedeelde dat hij zijn functie bij de
Vastenactie gaat stoppen. Hij werd hartelijk bedankt voor zijn
jarenlange uitbundige inzet.
Dit jaar houdt de federatieve MOV-werkgroep een eigen project. Wat heel leuk is dat dit project ook een actie is voor water, namelijk ‘Schoon drinkwater voor KINKO C in Tanzania’.
Hierover kunt u meer lezen in de Samenstromen van maart.
Jeanne, MOV Hoogmade

Hongerdoek
2019
Thema:
‘Mens, waar
ben je?’
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Algemeen
Stille Omgang voor de gehele Clara
& Franciscus Federatie
Bericht voor alle parochianen van de parochies Aarlanderveen, Hoogmade, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden, Oud Ade, Rijpwetering en Zevenhoven.

Het pastorale team en de organisatoren hopen op een grote
deelname, ook uit de parochies die tot nu toe niet vertegenwoordigd waren.
Aanmelding (voor 13 maart) bij: Bep de Bruin, Hertog
Albrechtstraat 65 Zevenhoven tel. (0172) 85 45 52, Piet
Cozijn, Dennenlaan 42 Leimuiden tel. (0172) 50 97 26, Leo
van Veen, Berkenlaan 65 Nieuwkoop tel. (0172) 60 41 06,
Piet van Veen, Noordeinde 3 Zevenhoven tel. (0172) 53 71 18
en het parochiesecretariaat Langeraar tel. (0172) 60 21 30.

Hernieuwde kennismaking

De organisatie van de Stille Omgang Amsterdam heeft aan
de Clara en Franciscus Federatie een vaste plaats toegewezen in de Kapel van het Begijnhof in Amsterdam. Dit is vooral
te danken aan de inzet en deelname van de Genootschappen Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude
en Zevenhoven. Ook in andere parochies van de Federatie
waren genootschappen actief maar helaas zijn die opgeheven. Jammer, want het is een prachtig gebruik om in de vastentijd, in volledige stilte, aan de buitenwereld te laten zien
waar je voor staat.

Omdat pastor Marjo Hoogenbosch een tijd afwezig is, is mij
gevraagd of ik wat van haar werkzaamheden zou kunnen
overnemen. Mijn naam is Margriet van der Zwaan- Arends, ik
ben gepensioneerd pastoraal werker en heb 3 jaar geleden
ook een poosje bij u in de Federatie HH. Clara en Franciscus
gewerkt. Dat heb ik toen met veel plezier gedaan. Daarom
ben ik dankbaar voor de mogelijkheid onze kennismaking te
hernieuwen.
Mijn werkzaamheden zullen bestaan uit stukjes schrijven
voor Samenstromen, huisbezoeken, en uitvaarten. Verder zal
ik vooral in Hoogmade / Woubrugge mijn gezicht laten zien
en verder waar het nodig is. Van harte hoop ik op uw gebed,
en natuurlijk ook dat ik uw vertrouwen waard zal zijn. Misschien tot ziens.
Margriet van der Zwaan

Met de Stille Omgang wordt het Eucharistisch Wonder herdacht/gevierd dat op 15 maart 1345 in Amsterdam heeft
plaatsgevonden. Jaarlijks komen duizenden deelnemers naar
Amsterdam, waar de Eucharistie gevierd wordt en de Omgang gelopen, in zwijgende verbondenheid met elkaar. Het is
voor veel parochies uit het gehele land een teken van boete
doen in de vastentijd, en vooral ook de godsdienstvrijheid uit
te dragen. Juist de indrukwekkende stilte herinnert aan het
processieverbod na de Reformatie.
De Stille Omgang is in de nacht van 16 op 17 maart. De deelnemers uit de Clara Federatie komen om 20.45 uur bijeen
voor een kort Lof in de Langeraarse Kerk. Hier is de opstapplaats. Vanuit Langeraar gaan de bussen naar Leimuiden
waar de deelnemers uit de Franciscus Federatie om 21.45
uur opstappen bij Partycentrum Keijzer. Hierna gaat de reis
naar Amsterdam waar om 23.00 uur de Omgang gelopen zal
worden. Om 24.00 uur is de Eucharistieviering in de Kapel
van het Begijnhof aan het Spui. Na de viering is er thuis een
broodmaaltijd in Leimuiden en in Langeraar. De deelnamekosten zijn € 15,-.
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Oriëntatie dag Vronesteyn
zondag 10 februari
Voor wie erover denkt priester of diaken te worden.
Zondag 10 februari vanaf 14.00 uur staan de deuren van
Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet
ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun
plaats in de kerk.
Misschien denk je erover priester te worden maar weet je
niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat
het diaconaat iets voor je is maar wil je eerst weten wat dat
inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat
je gelooft dat je roeping voelt, maar...
Op de Oriëntatie dag kun je met al je vragen terecht bij de
rector van de priester- en diakenopleiding maar ook bij de
spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is
betrokken) en natuurlijk bij de studenten.

Clara & Franciscus Algemeen
ook. We zien kleine kloostertjes (La Verna, Montecasale,
Gubbio) en genieten van het schitterende umbrische landschap. Een relatief zware tocht maar heel erg de moeite
waard.
of
• de voettocht van Assisi naar Stroncone, van 11 – 20 september. Na enkele dagen in en rond Assisi gaan we Franciscus
als het ware achterna. U ervaart de stilte onderweg en
de sfeer in de kloosters van San Damiano, Portiuncula, la
Foresta, Greccio (met de levende kerststal!) en Fonte Colombo. Overnachten doen we in kloosters en goede hotels.
Foto: Peter van Mulken
Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de
geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je
vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.
Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf
minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je
weten dat je komt? (Wil je nu al meer weten, kijk dan
op www.vronesteyn.nl.)
Graag tot ziens! Rector Walter Broeders
T: (070) 387 38 04, M:( 06) 271 401 17
E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

Wandeltochten met meerwaarde
Cor Kuyvenhoven, ervaren pelgrim, bevlogen verhalenverteller en lid van de Franciscaanse Beweging, organiseert ook
dit jaar weer enkele interessante pelgrimstochten. De groep
telt nooit meer dan 10 deelnemers. Bij elke tocht wordt de
bagage voor u vervoerd.
Kernwoorden:
ontmoeten – verhalen – verbinden.
Dit jaar kunt u kiezen uit een tocht in
eigen land of in Italië.
Eigen land:
• Het Peerkepad (van 11 t/m 19 juni; lopen door ZuidLimburg en Brabant) of het Hilligenpad (17 t/m 23 juni,
Twente).
Italië:
• Lopen van La Verna naar Assisi. Datum: 10- 22 september.
Lopend daar waar de patroonheilige van Italië en lichtend
voorbeeld voor de huidige paus, ooit zelf liep, lopen wij nu

of
• Stroncone – Rome, van 6 – 17 oktober. De laatste etappe
van de Franciscaanse voetreis brengt ons in Rome. Prachtig
gevoel om als pelgrim de eeuwige stad binnen te lopen.
Meer weten over prijzen, uitgewerkte programma en overnachtingen? Kijk op www.tevoetisgoed.nl of stuur een mailtje
naar deverbinding@zeelandnet.nl.

Actie kerkbalans 2019:
Geef voor je Kerk
Het is weer de tijd van het jaar. In januari gaat de Actie
Kerkbalans weer van start!
We willen u van harte danken voor
u blijvende steun: in betrokkenheid
maar ook financieel. Dankzij u verkeren de kerkgebouwen in goede
staat en kunnen deze plaatsen
van betekenis en verbinding zijn
in onze dorpen. Met uw financiële
bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u
weer mee?
We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en
met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in
geloof en hebben oog voor de mensen die steun nodig hebben. Zeker nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn,
is het juist de kerk die kan verbinden. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven maar staan ook klaar op
een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld uit te drukken. Er zit echter
wel een prijskaartje aan. Ook onze kerk kost geld. Daarom
doen we mee met de Actie Kerkbalans. Deze financiële inzamelingsactie is de grootste van Nederland. Jaarlijks leveren
vele tienduizenden mensen een bijdrage.
Mogen we, ook dit jaar, op uw steun rekenen?
Hartelijk dank! Pastoor Jack Glas
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ROOSTER H . CLAR A P AR OCHIE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
vrijdag
1 februari
Vigilie Maria
Lichtmis
zaterdag
2 februari

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

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

zondag
3 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas

zaterdag
9 februari

geen viering
(verplaatst naar zondag)

zondag
10 februari

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Kinderzegen (kinderkerk)
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• B. Bosma

zondag
17 februari

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jubilans
• Parochiaanvoorganger

zaterdag
23 februari

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

zondag
24 februari

10.00 uur
• Peuterviering

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

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

zaterdag
2 maart

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma

geen viering
(verplaatst naar zondag)

zondag
3 maart

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Soli Deo & Broncantorij
• Afscheidsviering van koor Soli Deo
• J. Glas + A. van Aarle

Wekelijks

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

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

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

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

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

geen viering
(i.v.m. viering Vigilie Maria Lichtmis
in Hoogmade)

geen viering
(i.v.m. viering Vigilie Maria Lichtmis
in Hoogmade)

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger

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

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

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist met cantor
• B. Bosma
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• A. Beenakker

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

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24
vrijdag
1 februari
Vigilie Maria
Lichtmis
zaterdag
2 februari

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

zondag
3 februari

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• A. Vijftigschild

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

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

zondag
10 februari

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

zaterdag
16 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

zaterdag
9 februari

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

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

zondag
17 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas

zaterdag
23 februari

geen viering
(i.v.m. TV-viering op zondag)

zondag
24 februari

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

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

zondag
3 maart

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild

Wekelijks

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

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

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

zaterdag
2 maart

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

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

FEBRUARI 2019
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas + A. van Aarle

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Parochiaanvoorganger

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Zegenviering over het vormselproject (met de vormelingen van
de parochie H. Franciscus)
• J. Glas + H. van de Reep

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Th. Dingjan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• A. Vijftigschild
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• H. de Groot

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

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

Wat wij lezen op de
zondagen in februari
3 februari
4e zondag door het jaar
eerste lezing: Jer. 1,4-5.17-19
tussenzang: ps.71
tweede lezing: 1 Kor.
12,31-13,13 of 13,4-13
evangelie: Luc. 4,21-30
10 februari
5e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8
tussenzang: ps.138
tweede lezing: 1 Kor.
15,1-11 of 15,3-8.11
evangelie: Luc. 5,1-11
17 februari
6e zondag door het jaar
eerste lezing: Jer. 17,5-8
tussenzang: ps.1
tweede lezing: 1 Kor.
15,12.16-20
evangelie: Luc. 6,17.20-26
24 februari
7e zondag door het jaar
eerste lezing: 1 Sam. 26,2.79.12-13.22-23
tussenzang: ps.103
tweede lezing: 1 Kor.
15,45-49
evangelie: Luc. 6, 27-38
3 maart
8e zondag door het jaar
eerste lezing: Sir.27,4-7
tussenzang: ps.92
tweede lezing: 1 Kor.
15,54-58
evangelie: Luc.6.39-45

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

onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: 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. 2 (maart 2019) kunt u uiterlijk op
11 februari aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 1 maart.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: tel. (0172) 57 13 23
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com
Langeraar - H. Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67		
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. (0172) 60 21 30
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl
Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. (0172) 57 11 01
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@casema.nl
Nieuwveen - H. Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. (0172) 53 81 25
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat
Noorden - H. Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. (0172) 40 81 28
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. (0172) 40 96 37
corinapietersen@casema.nl
Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24		
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. (0172) 53 82 91
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe
Wetering - H. Petruskerk - 		
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di., do. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl
Hoogmade/Woubrugge
- O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. (071) 501 82 37
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat
Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk - 		
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. (0172) 50 81 18
do. 9.00-12.00 uur,
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95
abmvdmeer@planet.nl
Rijpwetering/Oud Ade
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
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FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:
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Follow Me!
Discipelschapstraining

Follow Me! is een discipelschapstraining voor de persoonlijke en geestelijke vorming van jonge katholieken van 16
jaar en ouder. Deze training beslaat 8 weekenden. Het
eerst Follow Me! weekend is van 22 t/m 24 februari.
Follow Me! is ontstaan vanuit meer dan 30 jaar ervaring
met kort- en langdurende discipelschapsscholen voor
jonge katholieken op vijf continenten. Er is gestoeid
met de vorm en de inhoud totdat we uiteindelijk op het
huidige programma met de ingebouwde structuur zijn
uitgekomen. Onze bouwstenen: onderricht, deelgroepen, persoonlijke en gemeenschappelijke gebedstijden,
lofprijzing en aanbidding, huiswerkopdrachten, ijsbrekers,
sport en spel, Eucharistievieringen, biechtgelegenheid en
natuurlijk de beruchte Challenges op zaterdagavond. Dit
alles is verweven tot een uitgebalanceerd geheel
Follow Me! volgt het principe van “learning by doing”: in
ieder weekend worden gelegenheden gecreëerd om het
geleerde meteen in praktijk te brengen. Middels een besloten Follow Me!-facebookgroep en persoonlijke e-mails
houden deelnemers contact met elkaar en de teamleden,
om zo elkaar te stimuleren het geleerde ook in hun dagelijks leven in praktijk te brengen. Op deze manier worden
de deelnemers uitgedaagd niet alleen “hoorders” maar ook
“doeners” van het Woord te worden (vgl. Jakobus 1, 22).

waken voor theologische onwaarheden of “over-simplificatie”, heeft een
team van theologen (Mag. Bernd
Wegscheider en Dr. Gerhard Viehhauser) de inhoud van Follow Me!
gecontroleerd en gecorrigeerd.

De meeste deelnemers zullen bevestigen dat de deelgroep het “hart” van Follow Me! is. We zijn van mening
dat deze vorm van delen in groepen essentieel is voor de
groei en geestelijke gezondheid van jonge mensen in de
huidige geseculariseerde samenleving. We moedigen de
jongeren daarom ook aan om ook na afloop van Follow
Me! een soortgelijke deelgroep te vormen binnen hun
parochie, jongerengroep of beweging, Vaak vraagt men
naar de kernwaarden van een initiatief. Dit zijn onze kernwaarden:
Follow Me!
• is Katholiek;
• richt zich op alle jonge katholieken tussen 16 en 26 jaar;
• is voortgekomen uit de oecumenische zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht;
• helpt de deelnemers op hun weg naar een vertrouwde,
persoonlijke relatie met de levende God.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.followme-nederland.nl.

Alle teamleden en medewerkers van Follow Me! zijn voormalige deelnemers, of mensen die deelgenomen hebben
aan een vergelijkbare discipelschapstraining. Het doel is
dus niet alleen om jongeren de basisprincipes van het navolgen van Jezus bij te brengen, maar ook om ze te leren
zelf projecten als Follow Me! te (bege)leiden.
De inleidingen zijn niet te lang en praktijkgericht. We
proberen ook complexe theologische principes op een
eenvoudige manier, met (voor)beelden te illustreren. We
baseren ons daarbij zelden op andere bronnen dan de
Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk. Om te
Heb jij een leuk stukje voor op deze pagina?
Stuur dit naar samenstromenjongeren@gmail.com

AGENDA
1 februari: Solid Friends in Noorden

10 februari: Rock Solid in Aarlanderveen
15 februari: Rock Solid in Noorden

24 februari: Bijbelcursus Genesis tot Jezus
in Aarlanderveen

24 februari: Rock Solid in Aarlanderveen

