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Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
Voor u ligt weer een kersverse editie van ons mooie federatieblad Samenstromen.
Heerlijk om in het lentezonnetje te lezen, of op de bank onder een dekentje, als het toch nog
echt winter wordt. De 130 Nederlandse jongeren die in januari in Panama zijn geweest voor
de Wereld Jongeren Dagen hebben de zomer al meegemaakt. De warmte kwam daar niet
alleen van de zon, maar ook van als het moois dat ze hebben meegemaakt. Verderop in het
blad leest u meer.
Natuurlijk leest u ook over de komende activiteiten, vieringen en bijzonderheden in de
aanloop naar de Veertigdagentijd en Pasen. Veel leesplezier!
Namens de centrale redactie: Bep Verdel en Josine Verhagen-van Velzen

Gebed
Here god
In iedere storm
Biedt u een schuilplaats,
Laat me daar
Uw geborgenheid ervaren.
Amen
Heeft u een kort gebedje? Deel het met
ons via samenstromen@gmail.com

Geloven
We hebben het huis van mijn
zwager opgeruimd. Hij was al jaren
dementerend. Een zielige bedoening.
We zijn best blij dat er op 88 jarige
leeftijd een eind aan is gekomen. Dit
was geen leven voor hem.
Hij was niet gelovig. Als je dood bent is
het afgelopen vond hij. Hij riep wel zijn
hele leven, misschien wel daarom, dat
hij 200 wilde worden. Toch een wens
om “eeuwig” te leven?
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Ondanks zijn niet gelovig zijn vonden
we in de boekenkast naast een mooie
Bijbel ook de Koran. Apart als je niet
gelooft. Maar wil dat dan ook zeggen
dat je niet geïnteresseerd bent?
Verstandige mensen die niet (willen)
geloven in een God of een leven na dit
leven hebben genoeg nieuwsgierigheid
om er toch wel wat van te willen weten.
Dan weet je ten minste waar het over
gaat.
Ik heb eens een sollicitant gehad voor
onderwijzer op de basisschool, aan wie
ik vroeg hoe hij dacht over computers
in het onderwijs. Het was 1972. Op
mijn school werd de computer volop
gebruikt en met positieve resultaten.
Het was gewoon een zwart scherm
met groene letters en cijfers, maar de
kinderen van toen vonden het prachtig
en werden erdoor gestimuleerd.
De sollicitant vond het maar niks zo’n
apparaat voor die kleine kinderen.

Ik heb hem toen uitgenodigd achter
de computer te gaan zitten en een
demonstratie gegeven. Na 1 minuut
was hij om, en dacht er heel anders
over. Ik heb hem niet aangenomen.
Iemand die op voorhand iets afwijst dat
hij niet eens kent, hoort in mijn ogen
niet voor de klas.
Iemand die niet gelooft en niet weet
waar hij over praat kan ik ook minder
waarderen dan iemand die niet gelooft
maar zich wel verdiept heeft in Bijbel
en Koran, zodat hij tenminste weet of
denkt te weten wat hij af wijst.
Maar weten is nou eenmaal iets
anders dan geloven. Iemand zei mij
eens “Geloven is een werkwoord”. Met
andere woorden, je moet er wel wat
voor doen. Dat was een wijze oude
dame, die trouwens met haar geloof
geen moeite had.
Rob Aupers

Pastoraal

Ja, ja en ja
Doop, Vormsel en de Communie
Het is zaterdagavond 10 uur op 7 april
2007. Het is donker om ons heen. De
lichten op het kerkplein zijn uit. We
staan met een groep voor de Emmauskerk in Den Haag-zuid. Het kazuifel van
de pastoor en de alben van de misdienaars klapperen wat in de wind. De
pastoor is druk bezig met het ontsteken
van het paasvuur. Met z’n zessen staan
we bij elkaar. Zes mensen die ruim een
halfjaar met elkaar zijn opgetrokken.
Wij hebben ons voorbereid om toe te
treden tot de katholieke kerk.
Een intensieve periode waarbij wij
onder begeleiding van de pastoraalwerkster met elkaar hebben gedeeld
en nagedacht waarom we eigenlijk met
dit traject bezig zijn. Met elkaar de aangeleverde stof door geworsteld. Zoals
die geloofsbelijdenis, wat staat daar
eigenlijk? Of het “onze Vader” waarom
bidden wij dat. Gaan we op zondag
naar een dienst of een viering? Zit daar
verschil in? Zulke en nog vele andere
vragen met elkaar doorgenomen bijna
elke week een avond.

hoop. Wat betekent het voor mij om
kind van God te zijn en te behoren tot
een familie die met mij Hem, Vader,
Zoon en Heilige Geest noemen.
Het ja van God: wat zijn Gods verwachtingen van mij? Maak ik dat wel waar?
Steeds maar opnieuw beseffen dat als
God ja tegen je zegt, dat het dan voor
altijd is.

Aswoensdag, weer met elkaar aan de
veertigdagentijd. Mag ik u uitnodigen
om samen met mij terug te denken aan
uw eigen doopdatum? Terug denken
aan die dag waarop er drie keer ja is
gezegd. Voor velen van u betekent het
dat u niet de luxe hebt gehad om zelf te
kiezen om gedoopt te worden. Uw ouders hebben ja voor u gezegd.

Het ja van de gemeenschap: steeds
maar opnieuw beseffen dat de gemeenschap ja tegen je gezegd heeft. En met
elk jaar steeds meer en meer gaan
beseffen dat het niet alleen die 500
mensen waren die daar toen in de kerk
zaten, maar dat Gods gemeenschap
een stuk groter is dan ik dacht.

En nu u ouder bent durft u te geloven
in de drie ja’s? Het ja van God en de
gemeenschap? Beseffen dat zij zeggen
je hoort er bij en wij geloven in jou?
En uw eigen ja? Durft u te zeggen: ja,
ik geloof. En wat betekent dat geloven
dan voor u?
Pastor Bouke Bosma

U en de veertigdagentijd
En zo beginnen wij dit jaar op 6 maart,

Ik en de veertigdagentijd
Elk jaar weer als ik met de veertigdagentijd begin, denk ik sterk aan deze tijd
terug. Op die Paasavond is er drie keer
ja gezegd. Ja door mij: ik wil me verbinden met God en zijn Kerk. Ik wil zijn
kind zijn en lid worden van de gelovige
gemeenschap. Ook God zegt ja: je bent
mijn kind. Ik wil je laten delen in mijn
leven. En tenslotte zegt ook de Kerk, de
levende gemeenschap, ja: we geloven in
dezelfde God en jij hoort nu bij onze gemeenschap. Het is een tijd van waaruit
ik in de loop der jaren met steeds meer
overtuiging ben gaan zeggen: ik geloof.
En elk jaar mag ik toch weer ontdekken
dat aan die twee woordjes “ik geloof”
steeds meer facetten gekomen zijn.
Vanaf Aswoensdag tot en met de Paaswake nadenken over de drie Ja’s. Mij
eigen ja. Mijn twijfels en mijn overtuigingen. Mijn angsten en vreugdes. Mijn
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Aanbidden H. Sacrament in de
Langeraar en Roelofarendsveen
Gedurende de Veertigdagentijd (voorbereiding op Pasen) is
er op woensdagmiddag in de H. Adrianuskerk in Langeraar
en op zaterdagmiddag in de Petruskerk in Roelofarendsveen
gelegenheid om te bidden (6 maart t/m 17 april).
In de kerk in Langeraar zal op de woensdagen de hoofdingang open zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur
tot 12.30 uur is er gelegenheid voor stil gebed en aanbidding
van het Allerheiligst Sacrament. In een mooie monstrans is
dit Sacrament uitgesteld. Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en Schriftlezingen. De aanbidding is in de
rooms-katholieke traditie een oud gebruik. De rooms-katholieke kerk kent vanaf haar oorsprong het besef dat Christus
werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. Het is een oud gebruik om een gewijde hostie te plaatsen in de monstrans en
daarin Christus te aanbidden. Juist in deze tijd is dit gebed
van groot belang. De wereld is onrustig en we mogen onze
gebeden bij Christus neerleggen. Iedereen, jong en oud, wat
en hoe je gelooft, is van harte welkom. De eerste woensdag
is 6 maart (tevens Aswoensdag).

een interne poetsbeurt. Wat zou het mooi zijn als je naast
al je andere voorbereidingen ook hier een moment vrij voor
maakt.
In de viering van barmhartigheid zal het Heilig Sacrament
op het altaar worden geplaatst voor een halfuur van aanbidding. We luisteren naar de schrift, bidden, zingen en zijn stil
met elkaar. We brengen ons zelf voor de Heer.
Tijdens deze periode zijn voor de mensen die dit willen, pastoor Glas en pastor Bosma beschikbaar voor het sacrament
van boete en verzoening.
Kom jij ook? Zondag 31 maart om 19.00 uur in de HH. Petrus
en Pauluskerk te Aarlanderveen.

Vergeet u de stille omgang niet?

In de dagkapel van de Petruskerk in Roelofarendsveen gaat
het op dezelfde manier, alleen op de zaterdagen en een uur
later: van 13.00 uur tot 14.00 uur. Om 13.30 uur is dan het
korte middaggebed. De kapel is sowieso iedere dag geopend
van 10.00 uur tot 17.00 uur om een kaarsje aan te steken,
voor gebed of gewoon voor een moment van rust.
Diaken André van Aarle en Pastoor Jack Glas

Avond van barmhartigheid
- de voorjaars schoonmaak Je voorbereiden op Kerst en Pasen. We doen het allemaal.
Wat gaan we doen met die dagen? Naar wie gaan we dit jaar
of komen ze bij ons op visite? Wat eten we? En misschien
zelfs “waar gaan we die avond naar de kerk”? We poetsen
onze schoenen, de feestkleren worden tevoorschijn gehaald
of nieuw gekocht. De kapper wordt ingepland en de inkopen
worden gedaan. We willen op ons best zijn, we willen er goed
uitzien.
De buitenkant komt ruim aanbod. Maar de binnenkant?
Ons zieltje, ons hart? Ziet die er ook mooi uit?
We vergeten vaak dat door onze ogen, onze handelen en
praten, de staat van onze binnenkant voor de medemens
maar al te zichtbaar is. En dat is zeker waar voor God. Hij
kent je door en door. En het mooie is Hij helpt je graag met
4
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Met vele duizenden medegelovigen uit binnen en buitenland
zijn wij zwijgend met elkaar in Amsterdam verbonden. In
stilte lopend door een bruisende stad, om een wonder te
herdenken en vieren. U kunt meer achtergrondinformatie
nog even teruglezen in de Samenstromen van februari,
blz. 28.
Dit jaar is het in de nacht van 16 op 17 maart. Om 20.45 uur
beginnen we in Langeraar met een kort lof waarnaar we
opstappen om door te rijden naar Leimuiden. Bij partycentrum Keijzer kunt u dan om 21.45 uur ook opstappen.
Na het programma in Amsterdam is er een broodmaaltijd in
Leimuiden en in Langeraar. De deelnamekosten zijn € 15,-.
Wij kijken er naar uit dat je meegaat. Vergeet je niet op te
geven.
Aanmelding (voor 13 maart) bij: Bep de Bruin te Zevenhoven,
tel. (0172) 85 45 52, Piet Cozijn, te Leimuiden tel. (0172) 50 97
26, Leo van Veen te Nieuwkoop tel. (0172) 60 41 06,
Piet van Veen, te Zevenhoven tel. (0172) 53 71 18 en het
parochiesecretariaat Langeraar tel. (0172) 60 21 30.

Clara & Franciscus Vieren
Heilige Jozef

Meditatie Flyers veertigdagentijd

In de maand maart zijn er, naast alle “gewone” vieringen twee
bijzondere dagen om te vieren. Op 19 maart het feest van de
Heilige Jozef, die de voedstervader van Jezus wordt genoemd.

Evenals in de advent kunt u ieder weekend na de viering een
flyer meenemen met meditatieteksten naar aanleiding van
de Bijbellezingen van de dag. Deze flyers worden uitgereikt.
Thuis kunt u de bijbeltekst lezen en de korte meditatie overdenken of uitvoeren. Maakt u hier gebruik van! Zo kan deze
veertigdagentijd voor u nog meer gaan betekenen. Neemt u
ook gerust meer flyers mee om uit te delen.

We weten weinig van Jozef, anders dan dat hij timmerman
was en zich in dromen door God laat leiden. Dat hij verloofd is met Maria op het moment dat zij zwanger wordt.
Jozef speelt een ondergeschikte rol in Jezus’ leven, zo lijkt
het. Waarschijnlijk omdat de evangelisten Jozef niet hebben
gekend, waarschijnlijk was hij al overleden voordat Jezus aan
zijn openbare leven begon.
Het lijkt heel waarschijnlijk dat de rol van Jozef in het leven
van Jezus groter is geweest dan wij uit de Bijbelverhalen kunnen opmaken. Alle reden dus om mee te vieren op 19 maart
om 9.00 uur in Nieuwveen en om 19.00 uur in Leimuiden.
Margriet van der Zwaan

Maria Boodschap
Op 25 maart, precies 9 maanden voor Kerstmis vieren we
de Aankondiging van de Heer (Annunciatie), bij veel mensen
beter bekend als Maria Boodschap. Dat is in onze kerk een
Hoogfeest, waarop we het bezoek van de aartsengel Michaël
aan Maria gedenken. Maria krijgt te horen dat ze moeder
zal worden van de Zoon van God en dat ze hem Jezus moet
noemen. Dat ze bijzonder is voor God en
dat ze niet bang moet zijn, omdat bij God
niets onmogelijk is. Dit verhaal staat in
de Bijbel bij de evangelist Lucas 1, 26 -38
Ook dat vieren we, en wel om 9.00 uur in
Nieuwkoop en om 19.00 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen.
Margriet van der Zwaan

Diaken André van Aarle

Veertigdagentijd in Nieuwveen
en Zevenhoven
Als u op de pagina van Nieuwveen kijkt, dan leest u daar een
bijzonder interview. De afgelopen jaren hebben de katholieken en de protestanten van Nieuwveen en Zevenhoven
elkaar meer en meer gevonden. Nu gaan wij de gehele veertigdagentijd met elkaar inkleuren in 5 stappen.
1.		 De Aswoensdag, 6 maart, vieren wij samen om 19.00 uur
in H. Nicolaaskerk in Nieuwveen.
2. Een week later op woensdag 13 maart om 19.00 uur
vieren wij Biddag voor Gewas en Arbeid samen in de
Ontmoetingskerk in Nieuwveen.
3. Daarna zijn er op alle woensdagen om 19.00 uur Vespers
in de Ontmoetingskerk. (20 en 27 maart en 3, 10 en
17 april)
4. Op 16 april is er om 19.00 uur een mooie filmavond in
de Dorpskerk in Zevenhoven.
5. En wij sluiten af met het bidden van de Kruisweg op
19 april om 15.00 uur.
Lees het interview en sluit u aan.
Diaken André van Aarle, Dominee Jan Willem van Dijk,
Dominee Gonja van ‘t Kruis

Kalender Maart 2019
5, 12, 19, 26 maart

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

5, 12, 19, 26 maart

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

16

maart

20.45 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar

Stille Omgang, zie pagina 4 van dit blad

16

maart

21.45 uur

Partycentrum Keijzer, Leimuiden

Stille Omgang, zie pagina 4 van dit blad

19

maart

09.00 uur

H. Nicolaaskerk, Nieuwveen

Hoogfeest van de H. Jozef

19

maart

19.00 uur

Sint Jan de Doperkerk, Leimuiden

Hoogfeest van de H. Jozef

25

maart

09.00 uur

O.L.V. Hemelvaartkerk, Nieuwkoop

Maria Boodschap

25

maart

19.00 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Maria Boodschap
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Sacrament van de wijding
In het Oude Testament, in het boek Samuel staat een verhaal over een jongeman Samuel genaamd, die `s nachts zijn
naam hoort roepen. Na drie keer heeft hij door dat het God
is, die hem roept. Als die roep weer klinkt geeft hij het antwoord: “Spreek, uw dienaar luistert.” Vanaf dat moment staat
zijn leven in het teken van die bijzondere taak die hij van God
heeft gekregen.
God roept ook
mensen in onze tijd
voor een speciale
opdracht: om in zijn
naam zo goed mogelijk een ‘goede herder’ te zijn voor de
mensen, als bijvoorbeeld diaken, priester
of bisschop.
Na een forse opleiding en steeds weer afwegen of die roep werkelijk van God
komt, en het antwoord met hart en ziel ‘ja’ is, volgt dan een
sacrament: de wijding. Door die wijding kan de wijdeling dan
zelf, door Christus, sacramenten bedienen.
Van dat sacrament zijn drie vormen. Een (getrouwde) man
kan het sacrament van de diakenwijding ontvangen. En daarna een opdracht van de bisschop krijgen om ergens in een
parochie aan het werk te gaan als diaken.
Voor ongetrouwde mannen is het na de diakenwijding ook
mogelijk de priesterwijding te ontvangen (zoals ikzelf). Om
dan als priester in een parochie werkzaam te zijn.
Een derde wijding is de bisschopswijding. Elk bisdom heeft
minimaal één bisschop die er leiding aan geeft. Een aantal
bisdommen heeft daarnaast nog een of meerdere hulpbisschoppen die de bisschop bijstaan in zijn taken.
Pastoor Jack Glas

Heilige van de maand
Louise de Marillac, 15 maart
Louise werd in 1591 geboren in Meux in Frankrijk, als bastaard kind van de Parijse adel. Omdat ze een zwakke gezondheid had, wilde geen klooster haar toelaten, ondanks dat ze
al jong roeping voelde om religieuze te werden. Ze trouwde
6
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in 1611 met een ambtenaar van
de koningin, Antoine le Gras, die
14 jaar later stierf.
Louise ging in de leer bij Vincentius a Paulo en samen stichtten
ze de Orde van de Dochters van
Liefde, die maaltijden en verzorging bracht bij zieken.
Louise trad zelf toe tot de orde
en werd abdis. Zo werd ze
spiritueel begeleidster van de
groepen die zich bij de orde aansloten. Ze overleed 15 maart
1660 en werd in 1934 heilig verklaard door paus Pius XI,
als patrones van mensen die hun ouders verloren hebben,
mensen die afgewezen worden door religieuze instellingen,
kinderen die niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van
hun omgeving, mensen met een zwakke gezondheid, weduwen en mensen die werkzaam zijn in alle vormen van sociale
hulpverlening. Zo werd Louise beeld van de liefde van God,
die groter is dan mensen kunnen bedenken.

Gaat u de uitdaging aan?
De vastentijd is een periode van soberheid. We maken tijd
vrij om te bidden en geven aan de Vastenactie. Zo zijn soberheid, spiritualiteit en solidariteit met elkaar verbonden.
Daarom heeft de Vastenactie de ‘40 Dagen Challenge’ bedacht. Veertig dagen minderen voor een ander. Dat is een
hele uitdaging, maar hoe werkt dat?
Op de website van de Vastenactie staan voorbeelden. Je kunt
bijvoorbeeld minder (lekker) eten of drinken. Wat je daarmee
bespaart, kun je doneren aan de Vastenactie. De bedragen
zijn suggesties, maar de boodschap is duidelijk. Denk eens
na, wat kun je minderen om het aan een ander te geven?
Vroeger had mijn moeder een vastentrommeltje. Daar stopte
ze snoep in wat ze in de vasten kreeg. Eigenlijk is dit een
nieuw soort vastentrommeltje. Alleen houd je nu het lekkers
niet voor jezelf, om het na de vasten in recordtempo op te
eten, maar geef je de waarde ervan aan een ander!
Kijk op https://40-dagen.nl/ voor meer informatie. Een challenge aanmaken kan helpen om het vol te houden, maar is
geen verplichting.
Doe dus mee en help de mensen in Tanzania aan schoon
drinkwater. Want dat verandert alles!
Pastor Heleen van de Reep

Clara & Franciscus Ontmoeting
Geloof in het leven van alle dag

Connie Koeleman: ‘Vrijwilligers staan
sociaal en vriendelijk in het leven’
Hoogmade - Met dezelfde inzet als waarmee zij klanten helpt, probeert Connie Koelman weer jonge
gezinnen in haar kerk te krijgen. Als vrijwilliger is ze gaan zien hoe ook in de kerk niets vanzelf
gebeurt. Connie: ‘Bovendien ontdekte ik dat vrijwilligers positieve mensen zijn die sociaal en vriendelijk in het leven staan.’
Door Judy Wagenaar
In haar kapsalon Top Hair (in het voormalig politiebureau) vertelt de 49-jarige Connie Koeleman (getrouwd en 2
kinderen) dat ze geboren is in Langeraar maar sinds 28 jaar in Hoogmade
woont. Hoewel van huis uit katholiek
werd Connie pas echt actief in de
O.L Vrouw-Geboortekerk na de Eerste
Heilige Communie van haar zoon.

‘We waren bewust voor de kerk getrouwd en lieten onze kinderen dopen.
Het eerste vrijwilligerswerk dat ik ging
doen was helpen bij het organiseren
van de familievieringen. Het aantal
leden in onze kerk loopt terug en
vooral jonge gezinnen willen we graag
bij onze gemeenschap halen. Ik kwam
in de pastoraatsgroep terecht omdat
de pastoor me tijdens het theedrinken
daarvoor vroeg.’

Door het vrijwilligerskerk ontmoette
Connie andere kerkleden en dat
maakte haar leven rijker en gaf nieuwe
inzichten. Connie: ‘Ik ontdekte dat
vrijwilligers mensen zijn die sociaal en
vriendelijk in het leven staan. Ik knipte
bijvoorbeeld op verzoek van de wethouder eens een groep asielzoekers
en de sfeer van al die vrijwilligers daar
was inspirerend. Dat merk ik ook altijd
als ik met een groepje de heilige olie
ga ophalen in Rotterdam. De dienst die
we dan meemaken is fantastisch. Dáár
maar ook bij ons in de kerk gebeurt
niets vanzelf, overal zijn mensen voor
nodig.’
Connie kan verdrietig worden om het
feit dat de kerk zo vaak negatief in het
nieuws komt terwijl er ook altijd veel
goeds gebeurt en is gebeurd. ‘Een tante
van mij is non en via de gesprekken
met haar weet ik hoeveel goeds er in
haar klooster is gedaan. Ik ben zelf ook
niet met alles tevreden en hoop bijvoorbeeld dat tussen nu en de volgende generatie het hele celibaatverhaal
wegvalt. Mijn eigen geloof heeft zich
verdiept en ik ben twee jaar geleden
nog een weekend naar een klooster
geweest. Het is dan of je op een andere
planeet bent. De geloofsovertuiging en
de wijsheid van de mensen daar hebben veel indruk op me gemaakt.’
Bij haar klanten komt het geloof ook
wel eens ter spraken en Connie knipt
terminale patiënten bij hen thuis. Het
geloof is bij haar dus niet alleen een
zondagse zaak!

Connie Koeleman aan het werk in kapsalon Top Hair
SAMENstromen • maart 2019
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Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Vrijwilligers
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het
Achterom sprak de voorzitter van de
B.C.P., Herman de Jong, de wijze woorden: “Vrijwilligers daar moeten we heel
zuinig op zijn!”
Gelukkig hebben wij veel mensen die
zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend,
inzetten voor onze parochiegemeenschap. De oproep voor versterking
bij het schoonhouden van de kerk ,
leverde spontaan toch weer 4 dames
op die zich aanmeldden!
Ook voor de Pastorale School hebben
we weer een parochiaan op kunnen
geven die de module: Dopen, Eerste
H .Communie en Vormsel gaat volgen.
Natuurlijk zijn er altijd nog werkgroepen die graag versterking zouden willen krijgen, dus heb je nog een beetje
tijd over, schroom niet en geef je op als
vrijwilliger! Met elkaar kunnen we dan
onze mooie Aarlanderveense kerkgemeenschap levend houden.
Namens de pastoraatsgroep,
Ada van Boheemen

Vastenactieproject
De MOV-werkgroep zal u vanaf zaterdag 10 maart met veel enthousiasme
informeren over het Vastenactieproject
van dit jaar:

‘SCHOON DRINKWATER VOOR
KINKO C!’ IN TANZANIA

Deze keer een ‘éigen project’! goedgekeurd door de Bisschoppelijke

Vastenactie.
Al ruim 20
jaar werken
Kees en Els
Kempenaar
uit Leimuiden aan
verbetering
van drinkwatervoorzieningen in Tanzania.
Meer informatie over dit project kunt
u vinden onder de rubriek ‘Omzien
naar de ander’ in deze Samenstromen.
Daar kunt u ook lezen over de speciale
Vastenactie spelletjes-estafette in alle
kerklocaties van de Claraparochie. Elke
kern laat daarbij eigen (Afrikaanse)
kwaliteiten zien en horen.
Vanzelfsprekend hopen wij u voor deze
estafette te zien in Aarlanderveen op
zondag 24 maart na de viering van 9.15
uur; geschikt voor jong én ouder.
Wij verzorgen die dag voor de volgende
activiteiten:
· kinderkerk tijdens de viering, waarbij
Kees en Els van alles willen vertellen
over ‘hun’ project
· na de viering kunnen alle kinderen in
de kerk de spellen spelen met behulp
van spelkaarten, alwaar een bekende
djembé-groep voor een warme Afrikaanse sfeer zal zorgen
· u kunt weer de welbekende viooltjes
aanschaffen in de garderobe (richting
’t Achterom)
· koffie/thee/limonade zal geschonken
worden in ’t Achterom, waar Kees en/
of Els aanwezig zijn voor uitleg over
het project met PowerPoint-beelden.
· Alle opbrengsten komen ten goede
aan het waterproject Kinko C

Lief en leed
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Het is goed op gezette tijden
stil te staan bij het leven
en de beslommeringen van
alledag even te vergeten
Het is goed regelmatig
met anderen samen te komen
om te beseffen dat je niet alleen
en enkel voor jezelf op de
wereld bent.
Het is goed om na zo vaak
en stevig de handen
uit de mouwen, deze ook eens
rustig in eerbied te vouwen.

U bent ook van harte welkom op:
· 22 maart voor onze solidariteitsmaaltijd, samen met de vormelingen van
Aarlanderveen (hierbij besteden we
aandacht aan en is de opbrengst
voor de Voedselbank!). Aanmelden
hiervoor kunt u bij Betty (0172) 60 46
73 of bij Agatha (0172) 60 47 64
· 26 maart, want dan houden we weer
onze welbekende klaverjasavond! Zie
hiervoor de informatie in deze Samenstromen bij het Algemene deel.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 22, 24 en/of 26 maart

Overleden
31 januari

Aanhef

94 jaar

MOV-werkgroep Betty Staartjes en
Agatha Keijzer

Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Gast aan tafel
Al een aantal jaren organiseert de
werkgroep diaconie Langeraar het
project “Gast aan tafel” in de vastentijd.
Dit jaar is de vasten van 6 maart tot 20
april.

Agatha van Kints tel: (0172) 60 90 90
of wim@vankints.nl
Een warme groet van de werkgroep
diaconie Langeraar

Jubilans

De bedoeling is om mensen uit de
eigen omgeving beter te leren kennen
en een paar uurtjes gezellig samen te
zijn. Nodig één of meer mensen uit om
te komen eten. Dit kan zowel voor de
gasten maar ook voor de gastvrouw/
heer een klein feestje zijn. Kijk zelf wie
u uit wilt nodigen. Bijvoorbeeld iemand
die u bij de koffieontmoeting in de
kerk weleens spreekt. Of iemand die u
weinig spreekt maar wel regelmatig tegenkomt. Of iemand waarvan u denkt
dat die behoefte heeft aan aanspraak/
aandacht.

Het is eindelijk zover. Het nieuwe koor
heeft een naam gekregen. We heten
voortaan Jubilans. We zingen regelmatig op zondag of zaterdagavond in
de H. Adrianuskerk en soms zingen
we ook samen met een ander koor,
bijvoorbeeld kinderkoor ‘De vrolijke
noot’ of jongerenkoor ‘Spirit’. We oefenen elke maandagavond van 20.00
tot 22.00 uur in de kerk. We hebben
2 mannelijke koorleden en een aantal
alten en sopranen. Manon ter Steege
is onze dirigente en Wim Loos is onze
organist.

En wie heeft dat eigenlijk niet? Vertel over dit project en dat u het fijn
zou vinden als hij/zij bij u komt eten.
Spreek een datum en tijd af en maak
er een gezellige avond van. Meldt
u aan! Bij aanmelding krijgt u een
mooie kaars met een afbeelding van
de H. Adrianuskerk die aan het begin
van de avond kan worden ontstoken
zodat duidelijk is dat dit vanuit de kerk
wordt georganiseerd. Aanmelden kan
persoonlijk bij onderstaande leden van
de werkgroep of via de mail. Ook ligt er
een aanmeldingslijst achter in de kerk.
Wij hopen op gezellige ontmoetingen
voor veel mensen en wensen dat
iedereen toe.

Met elkaar hebben we het heel gezellig, maar we werken ook hard om de
liederen zo goed mogelijk tijdens de
vieringen ten gehore te brengen. Als
je het leuk vindt om een keer mee te
komen zingen is de Pinksternoveen

Marrie Akerboom tel: (0172) 60 31 70
of marrie.akerboom@planet.nl
Jany Keijzer tel: (0172) 60 43 33
of jany.kees@ziggo.nl

Lief en leed
Overleden
20 januari

Maria Cornelia Egberts-van der Hoorn

88 jaar

op maandagavond 3 juni om 19.30
misschien een goede gelegenheid. Dan
kom je ongeveer drie maandagavonden daarvoor mee oefenen. Wij zouden
wat versterking heel fijn vinden!

Geslaagde bijeenkomst
Langeraar
Met een opkomst van bijna 80 mensen
en goede discussies over de toekomst
van de kerkgemeenschap en het
kerkgebouw, kan de bijeenkomst van
afgelopen vrijdag 8 februari gerust
als zinvol en succesvol worden beoordeeld. De presentatie door de BCP op
de ontwikkelingen van 2011 tot 2017 leverde harde feiten op over onderdelen
als aantallen parochianen, kerkbezoek,
diensten, activiteiten en vrijwilligers.
Maar ook helder inzicht in de financiële
ontwikkelingen van de afgelopen 7 jaar.
Conclusie is wel duidelijk: er moeten
stappen worden gemaakt en besluiten
worden genomen. Door de aanwezigen
zijn veel suggesties gedaan, maar is
ook constructief gediscussieerd over
dilemma’s en de te kiezen routes en
prioriteiten. Deze bijeenkomst wordt in
elke kern gehouden en de resultaten er
van worden door het parochiebestuur
gebruikt in de voorbereiding van de
te maken visie op de toekomst van de
kerkgebouwen. Nu ook weer werd door
aanwezigen aangegeven dat die keuzes
onlosmakelijk zijn verbonden met de
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Langeraar
kerkgemeenschap. En dat investeren in
dat laatste wellicht de eerste prioriteit
zou moeten hebben; de gebouwendiscussie volgt dan. Food for thought! Het
parochiebestuur gaf aan wel ruim de
tijd te willen nemen voor het zorgvuldig
ontwikkelen van de visie. Uiteraard
is dat belangrijk, maar gegeven de
geschetste ontwikkelingen is, zo werd
ook door aanwezigen aangegeven, het
maken van concrete stappen minstens
zo belangrijk. De BCP heeft aangegeven
elk jaar een bijeenkomst te organiseren
om mensen op de hoogte te houden
van de ontwikkeling naar die gewenste
visie.

Vanaf de Adrianustoren
•		Er ligt achter in de kerk een inschrijfvel om een huispaaskaars te bestellen.
• Op de woensdagen in de 40-dagentijd is de kerk van 12.00 uur tot 13.00 uur
geopend voor stilte en aanbidding. Rond 12.30 uur is er een kort gebed. Loop
gerust even binnen om tot rust te komen, even te bidden of uw gedachten
even te verzetten.
• De misdienaars zullen u na de viering een meditatievel uitreiken. Voor iedere
dag staat hierop een kleine overdenking/gebed om thuis eens door te lezen.
• Dit jaar besteden we met de vastenactie aandacht aan het project “Schoon
drinkwater voor Kinko C in Tanzania”. In de viering op 13 april wordt hier extra
aandacht aan geschonken. Wees u welkom.
• Op weg naar Pasen: Zondag 31 maart wordt in de HH. Petrus en Paulus kerk in
Aarlanderveen om 19.00 uur een gebedsviering van barmhartigheid gehouden.
• Op dinsdag 19 maart om 9.00 uur is er in de kerk van de H. Nicolaas in Nieuwveen een viering ter ere van de H. Jozef. De bruidegom van de H. Maagd Maria
is door de kerk als beschermheer uitgeroepen voor timmerlieden en arbeiders
in het algemeen.
• In januari is de bijeenkomst van de Pastorale Raad gehouden. Het thema die
avond was: Geloven in deze tijd. Met veel vrijwilligers van de werkgroepen hebben we van gedachten gewisseld over onze geloofsbeleving met als punten:
wat is onze kracht, wat zijn onze zwakten en wat zijn onze kansen! Het was een
inspirerende en fijne avond.
• De pastoraatsgroep is nog op zoek naar nieuwe leden. Het is een fijn team
om mee samen te werken. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich
aanmelden bij diaken A. van Aarle. E-mail: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
of tel. (06) 21 69 32 67 of e-mailen naar de pastoraatsgroep
pastoraatgroep_langeraar@rkgroenehart.nl.

Liefdevolle God,
onze verwachtingen komen soms niet uit.
Daarover kunnen we teleurgesteld zijn,
we zagen het zo anders voor ons.
Leer ons dan hoe we eigen verwachtingen
kunnen relativeren,
in het licht kunnen zien,
van de ander of van U.
Geef dat wij ons kunnen openstellen voor
andere ervaringen.
Dat wij tegen elke verwachting in,
dichtbij onszelf blijven en
daarin bij U,
Amen
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Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Palmzondag:
Matthäus Passion
Het is een mooie traditie om de Goede
Week te beginnen met een uitvoering
van de Matthäus Passion van J.S. Bach
uitgevoerd door het Holland Boys Choir
& het Netherlands Bach Orchestra o.l.v.
Pieter Jan Leusink. We laten u op een
groot scherm de mooiste delen uit de
passie zien en de muziek komt in de
mooie akoestiek van onze kerk geweldig tot zijn recht.

20 maart, 27 maart, 3 april en 10 april
en starten om 19.30 uur.
Het centrale thema in deze veertigdagentijd is ‘Een nieuw begin’. Door korte
vieringen willen wij, met lied, gebed
en schriftlezing, ons in oecumenisch
verband voorbereiden op de Stille
Week en het grote feest van Pasen.
We volgen zoveel mogelijk het Oecumenisch leesrooster van de Raad van
Kerken. Meer informatie vindt u op
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
U bent van harte welkom bij deze
avondgebeden.
De Gemeenschap van
Kerken Nieuwkoop

Afscheid

Ten opzichte van een “echte” uitvoering heeft dit de volgende voordelen:
De ambiance van onze mooie kerk, 2 x
drie kwartier met pauze dus geen hele
lange zit, de mooiste stukken waaronder alle koormuziek, op het scherm
is het verhaal ondertiteld, zodat u het
goed kunt volgen. Echt een aanrader!

Donderdagmorgen 7 februari om 9.00
uur werd de dienst in de kapel voor
het laatst begeleid door Ann Spoelder.
Het begon met een hartelijk welkom
en mooie woorden door onze pastor
Heleen van de Reep en een volle kapel
met lieve mensen. De door Cor en mij
uitgezochte liederen mochten gezongen worden. Ook het Salve Regina werd
goed meegezongen.
Na afloop wachtten mij en Cor een
enorme verrassing. Een versierde tafel
met veel heerlijkheid en een lang zal

ze leven ging vooraf. De dames Irma
en Wilma zorgden voor veel heerlijks.
Het afscheidscadeau en de hartelijke
woorden gesproken door Rob Aupers
deden ons veel goeds.
Met heel veel plezier heb ik dit werk
graag gedaan. Opgeleid door drie
goede lieve mensen, Ien Tensen, Wil
Wansinck en Bets Verhage zal ik deze
tijd nooit vergeten. Nogmaals hartelijk
dank voor deze. Door jullie blijk van
waardering wens ik mijn opvolgster,
opvolger een net zo’n mooie tijd.
Liefs Ann Spoelder en Cor van Eyk

Pieter Jan Leusink heeft toestemming
gegeven voor het gebruik van zijn DVD
in de kerk voor publiek. Neem gerust
familie, vrienden en bekenden mee. U
zult er geen spijt van hebben. Ook niet
als u de vorige jaren ook bent geweest.
Het is op palmzondag 14 april. Vanaf
19.00 uur is de kerk open en de uitvoering start om 19.30 uur. Toegang is
gratis, na de pauze is er een collecte.
In de pauze, vooraf en na afloop zijn er
consumpties verkrijgbaar.

Op weg naar Pasen
In de veertigdagentijd zijn er Oecumenische avondgebeden in de Hervormde
kerk aan het Reghthuysplein. Deze worden gehouden op de woendagavonden

Afscheid Ann Spoelder
SAMENstromen • maart 2019
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Nieuwkoop
Dank
Ook op deze plek willen wij nog eens
onze dank uitspreken voor het jarenlange vrijwilligerswerk van Ann. We gaan
haar zeker op de donderdagochtenden
missen. We wensen haar en Cor een
goede toekomst in Drenthe en hopen
dat zij daar nog lang van elkaar en de
mooie omgeving mogen genieten.
BCP en pastoraatsgroep

Huispaaskaars
Achter in de kerk ligt een formulier
waarop u kunt aangeven of u een
huispaaskaars wilt bestellen. Graag
vóór 18 maart, want dan worden de
bestellingen doorgegeven en hebben
we ze gegarandeerd op tijd in huis.
Secretariaat

Bedevaart Lourdes 2019
De datum is bekend: we vertrekken op
dinsdag 24 september. Binnenkort is
er meer informatie beschikbaar achter
in de kerk. Op het mededelingenbord
staan de telefoonnummers van de
contactpersonen waarbij u zich kunt
opgeven.
Werkgroep Lourdesbedevaart

Water is leven
De MOV-ers van de Clara- en Franciscusparochies zullen verschillende acties
houden om geld in te zamelen voor
een door de Vastenactie goedgekeurd
project van Spot Tanzania uit Leimuiden. Kees Kempenaar en zijn vrouw
Els bemiddelen al jaren bij de aanleg
van veilig en betrouwbaar drinkwater
in Tanzania. Deze keer zal geld ingezameld worden voor tappunten in het
dorp Kinko C in Tanzania.
Bij een bron hoog in de bergen zal er

een dam aangelegd worden. Vanaf dit
waterreservoir zal het water via leidingen door de zwaartekracht naar beneden geleid worden naar tappunten in
het dorp. Schoon drinkwater zal zorgen
voor de verbetering van de gezondheid
en de economische vooruitgang. De
bewoners moeten zelf de bron vinden
en helpen met de aanleg van leidingen,
transport van zand, grind en cement
voor de te bouwen waterreservoirs.
Er zullen mensen worden 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.
In onze parochie zal er tijdens de viering van 7 april om 11.15 uur speciale
aandacht worden gegeven door MOV
aan dit project . Na de viering zal er een
spelletjes circuit zijn, koffie, thee, limonade met wat lekkers en uitleg over het
project.

De KinderWoordDienst is er weer op
zondag 10 en 31 maart. Beide keren tijdens de viering van 9.15 uur. We gaan
dan werken aan een palmpaasstok.
Met deze palmpaasstokken hopen we
zaterdag 13 april in een bonte stoet
door de kerk te kunnen lopen om samen Palmpasen te vieren.
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

Vrijdag 15 maart:
gezellig klaverjassen!
Op vrijdag 15 maart organiseren we
de vóórlaatste klaverjasavond van het
seizoen. En de laatste avond van dit seizoen is op 5 april. De opbrengst van de
kaartavonden is voor het onderhoud
van de kerk.
Activiteiten Comité RK-Kerk

Vanuit de pastoraatsgroep

MOV

GezinsViering
Op zondag 17 maart om 11.15 uur
staat deze viering in het teken van de
presentatie van de communicantjes uit
onze parochiekern. Vijf kinderen zullen
zich voorstellen aan onze parochiegemeenschap. Op zondag 19 mei zullen
zij samen met de communicantjes uit
Nieuwveen en Zevenhoven voor het
eerst de Heilige
Communie ontvangen. We hopen veel
gezinnen te mogen
ontmoeten.
Werkgroep
GezinsVieringen

Lief en leed
Overleden
10 januari
Theo van Egmond

Rectificatie. In de vorige Samenstromen stond per abuis 20 januari
23 januari
Jo van Diepen-Balvert	

KinderWoordDienst

81 jaar

Op dinsdag 22 januari hebben wij
samen met de BCP en de wijkcontactpersonen een bijeenkomst gehad
over het belang van deze werkgroep.
De wijkcontactpersonen dragen zorg
voor het contact vanuit de parochie
bij feestelijke momenten, bij ziekte en
verhuizing naar en in Nieuwkoop. Zij
zijn de ogen en oren van hun wijk. Bets
Verhage benadrukte namens het parochiecontact, zij bezoekt eenzame en
zieke parochianen, dat de informatie
vanuit het wijkcontact heel belangrijk
voor haar is. Zonder deze informatie
kan zij geen actie ondernemen.
Onze penningmeester Charl van Veen
heeft een toelichting gegeven op de
actie Kerkbalans, want ook hierbij is de
hulp van het wijkcontact onmisbaar. Al
met al een fijne bijeenkomst die een
jaarlijks vervolg zal krijgen. Denkt u nu,
dat lijkt mij ook wel wat om wijkcontactpersoon te zijn, aarzel dan niet en
bel even met Liesbeth van den Broek
(0172) 57 31 35.

88 jaar
De Pastoraatsgroep
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Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Oecumene op de kaart
Parochianen en gemeenteleden van Nieuwveen en Zevenhoven trekken
samen op in veertigdagentijd
Parochianen en gemeenteleden van
Nieuwveen en Zevenhoven trekken
samen op in veertigdagentijd. In de
pastorie in Nieuwveen zijn ze bij elkaar
om vol enthousiasme te vertellen over
de veertigdagentijd die in aantocht
is: dominee Gonja van’t Kruis, diaken
André van Aarle, dominee Jan Willem
van Dijk. Een unieke gebeurtenis in
de regio. Hoe is deze samenwerking
ontstaan?
Diaken André van Aarle: ‘Twee en half
jaar geleden kwam dominee Gonja
van’t Kruis in Nieuwveen. We hebben
contact met elkaar gezocht en vonden
het beide jammer dat er in zo’n klein
dorp als Nieuwveen bijna geen oecumenische samenwerking is.’
Dominee Gonja van’t Kruis: ‘De pastoraatsgroep van de H. Nicolaaskerk en
de kerkenraad van de Ontmoetingskerk
komen sindsdien twee keer per jaar bij
elkaar. In deze vergaderingen kwamen
ideeën naar voren om gezamenlijke
activiteiten te organiseren.’
André: ‘Onze eerste activiteit was twee
jaar geleden een symposium over de
kracht en de pijn van de oecumene.’
Gonja: ‘Dat was 2 jaar geleden, in 2017.
In dat jaar was het 500 geleden dat
de Reformatie in ons land plaatsvond.
Vorig jaar organiseerden we een symposium over Avondmaal en Eucharistie.
En dit jaar komen we als gezamenlijke
kerken van Nieuwveen op Hemel-

Diaken en dominees

vaartsdag ook alweer voor de tweede
keer bijeen voor een oecumenische
openluchtviering bij De Sfeerstal.’
Hoe is Zevenhoven hierbij
aangesloten?
Dominee Jan Willem van Dijk: ‘André en
ik kregen contact met elkaar rondom
de Diamantschool in Zevenhoven. Zij
vroegen hulp om de identiteit van deze
nieuwe fusieschool vorm te geven. De
gesprekken verliepen erg goed en zo
groeide het eigenlijk.’
André: ‘De katholieke kerken van Zevenhoven en Nieuwveen werken in veel
zaken al samen, dus leek het ons mooi
om de protestantse kerk van Zevenhoven ook bij deze activiteit te betrekken.’
Welke activiteiten worden er georganiseerd rondom de veertigdagentijd?
Gonja: ‘We beginnen op Aswoensdag
in de H. Nicolaaskerk, met z’n drieën
reiken we het askruisje uit. De protestantse kerk kent deze rite niet, dus voor
ons dominees en de leden van onze
kerk is dit helemaal nieuw. Op 13 maart
is het Biddag voor gewas en arbeid in
de Ontmoetingskerk in Nieuwveen. Dat
kennen de katholieken weer niet in hun
kerk. Op de vijf woensdagen die volgen
is er om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk een vesper (avondgebed), telkens
door een andere voorganger geleid.’
André: ‘In de Goede Week hebben we
op dinsdag (19.00 uur) een Passieavond waar een film wordt vertoond in
de Dorpskerk van Zevenhoven. We sluiten af op Goede Vrijdag om 15.00 uur
met de Kruisweg in de H. Nicolaaskerk.’
Wat maakt deze samenwerking
bijzonder?
Jan Willem: ‘Persoonlijk vind ik het erg
bijzonder dat ik in de voorbereiding
zoveel herken aan spiritualiteit bij mijn
collega’s. Door de gesprekken die we

met elkaar hebben leer ik veel van het
katholieke geloof. Voor de leden van
de gemeente zie ik dat de samenwerking veel goed doet, met name voor de
school. Niemand hoeft een keuze te
maken, de kerken trekken gezamenlijk
op tot welzijn van de kinderen en dat is
prettig en waardevol.’
Gonja: ‘Ik vind de samenwerking fijn
om hierin een manier te vinden om de
kerkgangers in Nieuwveen bij elkaar
te houden. Het is allemaal al zo broos.
Door meer interesse in elkaar hoop ik
dat het kerkleven en de geloofsimpuls
meer tot bloei komt.’
André: ‘De samenwerking geeft ook
weer impulsen naar je eigen tradities.
Door er met elkaar over te spreken,
gaan mensen weer bewust nadenken:
wat vier ik eigenlijk?’
Jan Willem: ‘Dat verwacht ik ook van
deze veertigdagentijd. Juist door een
viering anders vorm te geven komt
het anders binnen en helpt het om er
weer open voor te staan. Ik zie het echt
als een verrijking voor de mensen die
deelnemen.’
De gelovigen van Nieuwveen en Zevenhoven èn daarbuiten zijn allen van
harte uitgenodigd om de vieringen en
de filmavond mee te beleven. De dominees en de diaken zijn benieuwd naar
de reactie van de gelovigen en wanneer
zij ideeën hebben voor verdere invulling zijn deze van harte welkom.
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee…
Als dit stukje geschreven wordt, is het
de vooravond van Valentijnsdag. De
dag van de geheime liefdes. Er bestaan
verschillende legendes en verhalen
over de Sint Valentijn, mogelijk is het
ook voortgekomen uit het Romeinse
vruchtbaarheidsfeest. De Amerikanen
hebben er een super-commercieel
tintje aan gegeven en sinds de jaren ’90
doen wij er ook een beetje aan mee.
Alsof je de liefde geheim moet houden... Ons geloof vindt juist zijn
oorsprong in liefde! Wees goed voor je
medemens en zie naar elkaar om. Niet
alleen op Valentijnsdag, maar altijd.
Niet alleen naar die ene, maar naar
iedereen!
Kerkelijk is het nog rustig. Pasen valt
laat dit jaar dus de vasten ook. Aswoensdag is op 6 maart, de viering is
om 9.00 uur en wordt door Cantabo
ondersteund. Uw oude palmtakjes
kunt u in de twee weekenden daarvoor
achter in de kerk inleveren om tot as te
worden verbrand. De kerk doet al heel
lang aan recirculeren.
Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd; de voorbereidingstijd van Pasen. Ook de natuur bereidt zich zichtbaar voor, de bollen komen in bloei en
de knoppen van de bomen beginnen te
zwellen tot het nieuwe leven eruit barst
als explosie van levenskracht. Ook ons
geloofsleven mag met Pasen zo tot
(nieuw) leven komen!

Tot die tijd bereiden wij ons verder
voor met tijdens elke weekendviering
een verhaal door het MOV over het vastenproject ‘Schoon water in Tanzania’.
Op 31 maart is er een speciale MOVviering met een aantal Afrikaanse liederen met Waimbaji. Pasen valt op 21
april, de roosters van de Goede week
staan dus in de volgende Samenstromen. We willen proberen om samen
met de basisschool de oude Palmpasen
traditie weer op te pakken. Pastor van
de Reep gaat ons op Palmpasen voor
in de viering met speciale aandacht
voor de kinderen met hun Palmpasen
stokken. Een mooie traditie om ook de
kinderen bij het verhaal van Jezus te
betrekken.

Uitzwaaien

Voor veel mensen is de kerk iets voor
de zondag. Natuurlijk zijn de weekendvieringen, het samen vieren belangrijk
en goed. Daarnaast kunnen er ook momenten zijn dat je even een moment
van rust en gebed zoekt buiten het
weekend. Even de stilte, een kaarsje
opsteken, even ruimte maken in jezelf
om door te gaan. Naast de kerk staat
onze Mariakapel. Veel mensen maken
hiervan gebruik om even te bidden, om
stil te zijn, om kracht te vragen of juist
om dankbaar te zijn. Onze vrijwilligers
zorgen ervoor dat de kapel er altijd
piekfijn uitziet, de deur is (overdag)
altijd open…

Het was juli 1992, ik reed vanuit Oegstgeest samen met mijn zus en de eerste
verhuisspullen naar Noorden. Langs de
Noordenseweg was de straatverlichting
nog gemonteerd op houten palen en
mijn zus vroeg zich af waar ik toch in
hemelsnaam terecht was gekomen?
Nu, bijna 27 jaar later, weet ze het bijna
net zo goed als ik. Noorden is een plek
met hartelijke, hardwerkende mensen,
verknocht aan de polder, aan voetbal
én schaatsen. Waar bijna iedereen
elkaar kent, met elkaar meeleeft en in
nood voor elkaar in de bres springt. Ik
mocht dat zelf ervaren in de periode
van ziekte en het overlijden van pater
Koster.

Regenboogviering;
Kom jij ook?
Op zondagmorgen 17 maart om 10.00
uur is er weer een regenboogviering
voor kinderen van 2,5 jaar tot 11 jaar.
We lezen dan het verhaal over Jezus die
zieke mensen beter maakt! De jongste kinderen blijven tijdens de viering
met hun ouders in de kerk, de kinderen vanaf 7 jaar mogen ZONDER hun
ouders naar de Jozefzaal om daar een
eigen viering te vieren. Zij krijgen een
uitdagend programma aangeboden.
We hopen weer op een grote groep
kinderen!
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Binnenkort zal ik echter Noorden als
woonplaats verlaten. Velen van u wisten dat al.
Uit de jaren van wonen en werken hier
in de gemeenschap neem ik talloze
dierbare herinneringen met me mee.
Veel daarvan is verbonden met u, de
mensen in de parochie en in het dorp.
Ik merk het als ik met Pleun over de
dijk loop, een rondje over het Kerklaantje maak of boodschappen doe in het
dorp. Er zijn zoveel bekende gezichten
en namen. Datzelfde gebeurt als ik op
het kerkhof kom, wat ik regelmatig doe.
Zoveel namen waarachter vertrouwde
gezichten opdoemen.

Noorden
Intussen mocht ik wonen in de pastorie, eerst beneden en de afgelopen
drie jaar op de bovenverdieping. Een
prachtige plek met veel groen, water
en talloze vogels, en met pater Koster
als mentor, huisgenoot én kok. Met de
gezelligheid van het secretariaat en de
vele mensen die de pastorie binnenliepen voor een boodschap of een bijeenkomst. En ja, van tijd tot tijd was er ook
de parkeeroverlast en harde muziek.
Na het overlijden van pater Koster
kwam ik overeen met het parochiebestuur uit te zien naar een andere woning. Het huren van het woongedeelte
van de pastorie is gekoppeld aan het
arbeidscontract en komt te vervallen bij
pensionering. Ik besloot daar niet op te
wachten.
En zo komt het moment om elkaar
uit te zwaaien. Eind deze maand zal
ik verhuizen naar een appartement
in Roelofarendsveen. Dat is een grote
verandering voor mij, maar ik besef dat
het ook voor u een flinke verandering
is, een vertrouwd gezicht verdwijnt uit
het dorp en uit de pastorie.
Ik vertrek weliswaar uit Noorden,
maar niet uit de parochiefederatie. De
komende jaren zal ik vanuit Roelofarendsveen mijn werk voortzetten in de
parochiefederatie, zoals in het Anker,
het federatieblad, de huwelijksbegeleiding, vieringen en in uitvaarten en
als eerst-aanspreekbare pastor voor
de parochiekern Hoogmade. Ook in de
St. Martinuskerk zal ik van tijd tot tijd
blijven voorgaan. Zullen we elkaar dan
als vertrouwde bekenden begroeten?
Tot ziens!
Pastor Marjo Hoogenbosch

Goede Vrijdagwake –
Vrijdag 19 april

om 7.00 uur ’s ochtends met elkaar
ontbijten.

Ondertussen is de organisatie van
de Goede Vrijdagwake in volle gang.
We hebben voor de tieners van onze
federatie weer een actief, leerzaam en
spannend programma in elkaar gezet
rondom het thema: “De 7 wonderen
van het kruis”. Omdat het een wake
is, blijven we de hele nacht wakker. En
daar gaan we zoals altijd voor zorgen
met leuke spelletjes.
Net zoals vorig jaar werken we weer
samen met kerken bij ons in de regio.
Dit jaar beginnen we om 19.00 uur
in de Hervormde kerk in Nieuwkoop,
lopen ’s nachts met het verlichte kruis
naar onze kerk in Noorden, alwaar we

Zoals altijd doen alle tieners van RockSolid en SolidFriends uit Noorden mee.
Maar natuurlijk is er ook plek voor jou!
Om mee te doen moet je 10 jaar of ouder zijn. En wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen die niet gelovig is,
dan is dat ook geen probleem.
Geef je op voor 31 maart! Geef je op,
of heb je vragen, neem dan contact op
met Hein (heinw@hotmail.com) of Jos.

Lief en leed
Gedoopt
16 februari
		

Lennard Wagenaar
Zoon van Jessica Wagenaar-Groothuijse en Hein Wagenaar

Overleden
23 januari

Nel Blom-Balvert		

85 jaar
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen op vrijdagmorgen
1 maart Woord en Communieviering
15 maart Eucharistieviering
29 maart Woord en Communieviering

Jubilarissen bij het
St. Caeciliakoor
Even een laat bericht van het St.
Caeciliakoor dat op 22 november het
patroonsfeest van ons koor St. Caecilia
vierde. In de eucharistieviering van 22
november zong het koor en werden
daarna 10 jubilarissen in het zonnetje
gezet. Pastor Bosma reikte de jubilarissen een speldje, pen, cadeaubon en
oorkonde uit.

De jubilarissen dit jaar waren: Wim
Harding 60 jaar koorlid, Mien Pieterse
45 jaar koorlid, Anneke Putman 40 jaar
koorlid, Trees de Schrijver, Annie
Wieman en Elly van Rossenberg
35 jaar koorlid en tenslotte Loes en
Ton Jacobs en Rita en Ineke Jacobs
12,5 jaar koorlid.
Natuurlijk kregen de jubilarissen ook
een mooie bos bloemen. Na de viering
was er gelegenheid de jubilarissen te
feliciteren onder het genot van koffie
en thee met wat lekkers. Alle jubilarissen waren zeer verrast en genoten van
dit samenzijn.
Bestuur St. Caecilia
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Uitnodiging informele
bijeenkomst
Beste parochianen,
Op welke wijze behouden en versterken we de vitaliteit van onze kerk
(-gemeenschap)? Wij nodigen u uit om
hierover van gedachten te wisselen op
zondag 10 maart 2019. Na afloop van
de viering van 9.15 uur hopen wij u te
ontmoeten in onze Orangerie.
Tijdens deze bijeenkomst staat bovenstaande vraag centraal. Onze gemeenschap is een hechte gemeenschap.
Met elkaar houden we nog steeds onze
parochiekern in stand. We mogen vaak
een beroep doen op ons zeer trouwe
vrijwilligerskorps. Toch ontkomen wij
ook niet aan de vraag: Hoe gaat de toekomst eruit zien? We moeten met z’n
allen nadenken over de toekomst. Hoe
kunnen we als parochiekern voortbestaan, op financieel gebied en op het
gebied van menskracht.
Als we kijken naar onze groep vrijwilligers gebiedt de realiteit ons te zeggen
dat veel van onze vrijwilligers al aardig
op leeftijd zijn, wat overigens niets
afdoet aan hun voortreffelijke inzet
voor onze kerk. Het vinden van nieuwe
vrijwilligers wordt echter steeds moeilijker. Als we kijken naar onze financiële
toekomst, kunnen we alleen maar constateren dat deze ons zorgen baart. De
afgelopen maanden is er al een aantal
bijeenkomsten geweest, waarin het bestuur van de Claraparochie samen met
de besturen van alle parochiekernen
van gedachten heeft gewisseld, om zo
tot een gezamenlijk gedragen visie op
de kerkgebouwen te komen. Financieel
gezien is het heel moeilijk om gebouwen te onderhouden. Op de lange duur
zal dit niet vol te houden zijn, gezien
het feit dat met het afnemen van het
aantal bij de kerk aangesloten parochianen ook de inkomsten zullen dalen.
Deze tendens is nu al goed zichtbaar.
Begrotingen zijn niet meer sluitend te
krijgen en grote onderhoudswerkzaamheden, waar sommige kerkgebouwen

echt aan toe zijn, zijn financieel gezien
dermate ingrijpend dat het bijna niet
meer verantwoord is, dergelijke grote
uitgaven te doen. Maar wat dan?
Op de bijeenkomst op 10 maart zullen
zowel uw eigen beheerscommissie als
bestuursleden van de Claraparochie
aanwezig zijn. Met elkaar zullen we u
het eerlijke verhaal vertellen, o.a. een
verhaal van krimp, een verhaal dat
vertelt dat in 2030 het aantal kerkgangers dat nu nog regelmatig een kerk
bezoekt, met drie vierde zal zijn afgenomen. Ooit zullen we keuzes moeten
maken. Welke dat zullen zijn? Dat is nu
nog niet te zeggen, maar we willen u
graag meenemen in deze besluitvorming.
Daarom stellen wij het op prijs als u
op 10 maart aanwezig wilt zijn op deze
bijeenkomst. Noteert u deze datum in
uw agenda?
Met vriendelijke groet,
Beheerscommissie parochiekern
H. Johannes Geboorte

Zevenhoven
Stille Omgang 16 / 17 maart
“Vreugde is het onfeilbare teken van
de aanwezigheid van God.” Samen met
de Clara en Franciscus federatie naar
Amsterdam. Zie het inleg vel en de
Samenstromen van februari. Kort Lof
om 20.45 uur en opstapplaats in Langeraar, heeft U geen vervoer laat het ons
even weten. Tel. (0172) 85 45 52.

u elders in Samenstromen. Vrijdag
22 maart houden we onze bekende
soberheidsmaaltijd. De vormelingen
verzorgen de maaltijd. Vanaf 17.30 uur
kunt u binnen lopen, de maaltijd begint
om 18.00 uur in de Orangerie.
Opgeven door middel van het inschrijfformulier achter in de kerk of bij
Gerard van den Ham (06) 12 04 33 66.
MOV

Eerste Heilige Communie
De Ankerzondagen zijn in volle gang.
De kernen Nieuwveen en Zevenhoven
gingen al samen, Nieuwkoop sluit nu
ook aan. Waar nog diverse activiteiten
worden georganiseerd.
Op 6 maart om 14.00 uur gaan wij met
de kinderen uit de 3 kernen aan de
slag met ons profiel in de Orangerie in
Zevenhoven.

Vastenactie voor Tanzania
De komende vastentijd voeren we actie
voor ‘Schoon drinkwater voor Kinko C
‘ in Noord Oost Tanzania. De stichting
SPOTT werkt daar om de drinkwatervoorziening in het bergachtige gebied
van de regio Tanga te verbeteren.
Om een nieuw waterreservoir aan te
kunnen leggen met pijpleidingen uit
de bergen doen we een beroep op uw
vrijgevigheid. Hiervoor houden we op
10 maart plantenverkoop en op 17
maart en 13 april een extra collecte.
Op zondag 17 maart na de viering start
een estafette van de Clara kerken voor
het project en is er een presentatie op
het scherm tijdens het koffie drinken.
Meer informatie over het project vindt

Activiteit Orangerie
Dinsdag 19 maart gaan we een bezoek brengen aan het Beeld en Geluid
Museum in Hilversum. In januari is dit
niet doorgegaan vanwege het winterse
weer. We verzamelen om 9.00 uur bij
de Orangerie. Neem als u die heeft,
uw museumjaarkaart mee, dan kunt
u gratis naar binnen. We zullen met
auto’s er naar toe gaan, bij uw opgave
even aangeven of u ook wilt rijden.
Opgeven voor vrijdag 15 maart bij Joke,
jokevtol@gmail.com.
Gerda, Joke en Gerda.

En op 17 maart om 9.15 uur in de H.
Nicolaas kerk in Nieuwveen stellen
de kinderen zich voor. Voor verdere
activiteiten krijgen de ouders nog een
uitnodiging.
De Eerste Heilige Communieviering zal
op 19 mei in de O.L.V. Hemelvaart kerk
in Nieuwkoop plaats vinden.

Ik wil u danken

De werkgroep

Waarmee U mij steeds wilt omringen

Ik wil U danken Heer voor wie U bent
Voor al het schoons en mooie dingen
Dank U wel, dat U mij bij name kent.

Palmpasen
Op 12 april om 15.00 uur is er gelegenheid om je Palmpasenstok te versieren in de Orangerie in Zevenhoven.
Iedereen is van harte welkom. Wel zelf
je Palmpasenstok meenemen. Verder
is alles aanwezig. In de viering van
zaterdag 13 april om 19.00 uur gaan
wij onze mooie Palmpasen stok aan de
mensen in de kerk laten zien.

Ik weet, U blijft altijd voor mij zorgen
Zonder U zou ik niet kunnen leven
U hebt mij zoveel liefde gegeven
U bent bij mij, elke nieuwe morgen.
Dank U wel voor het dagelijks eten
Dat U in ruime mate mij wilt geven
Tot instandhouding van mijn leven
Geef Heer, dat ik U nooit zal vergeten.

Lief en leed

Dank U, dat U bij mij bent elke dag

Overleden
12 januari
25 januari
31 januari

Jacobus A. Bosman		
Dina van den Helder – Wijfje	
Rinus de Lange		

87 jaar
89 jaar
70 jaar

Dat U mij in liefde wilt aanschouwen
En ik mij aan U mag toevertrouwen
Al het goede van U verwachten mag.

SAMENstromen • maart 2019

17

Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Samenvoegen pastoraatsgroepen Hoogmade/Woubrugge en Oud Ade/Rijpwetering?
Nu pastor Marjo tijdelijk niet aanwezig
is, gaat het werk gewoon door. De pastoraatsgroep is bij elkaar geweest en
heeft nagedacht over hoe we kunnen
zorgen voor frisse nieuwe geluiden en
gedachten die nodig zijn om alles in en
om de kerk goed te laten verlopen.
Een pastoraatsgroep van een pastor en
2 parochianen is een te kleine bezetting. Veel parochianen vinden de kerk
belangrijk, en zouden het vreselijk vinden als die niet kon blijven bestaan. Van
samenwerken met de pastoraatsgroepen van Rijpwetering en Oud Ade willen
veel parochianen niet horen. Maar als
er niemand bereid is om mee te denken, en om de ogen en oren open te
houden voor wat er speelt in uw eigen
geloofskern, kan het niet anders of dat
wordt de toekomst. Er is ook een tussenoplossing mogelijk. Wie van u zou
een keer of af en toe willen meedenken
met de mensen van de pastoraats-

groep? Dat zou al veel helpen!
Mocht u dit wel een goed idee vinden
kunt u zich melden bij Connie
Koeleman. Haar email adres is:
tophairhoogmade@icloud.com
De pastoraatsgroep

Gezamenlijke zalving
van zieken en ouderen
Hoogmade en Woubrugge op 7 april.
Een van de zeven sacramenten van
onze kerk is het sacrament van de
ziekenzalving. De zalving met de H. Olie
voor de zieken. Ook wel Heilig Oliesel
genoemd. Zieken en ook ouderen, die
de last van de jaren voelen, kunnen dit
sacrament ontvangen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen de
kans heeft om dit sacrament te ontvangen worden in elke parochiekern
met enige regelmaat ‘gezamenlijke
ziekenzalvingen’ georganiseerd. In
onze parochiekern van Hoogmade en
Woubrugge willen we deze bijzondere

Stil worden
NU even niets zeggen
Allen stil zijn
Tot je door laten dringen
In alle diepte
Wat je denkt
Laat je niet storen
Wees er alleen
Voor dat ene
Voor die ene
Luister
Een en al oor

viering houden in zorgcentrum Woudsoord te Woubrugge op zondag 7 april
om 14.30 uur. Als u deze zalving wilt
ontvangen wordt u hiervoor van harte
uitgenodigd.
Velen hebben nog een herinnering aan
het Heilig Oliesel, dat tijdens ziekte zo
lang mogelijk werd uitgesteld. Na het
Tweede Vaticaans Concilie kreeg de
‘bediening’ een plaats bij het ziek-zijn
en niet bij het sterven. Ook de oudere
levensfase kan door het ontvangen van
dit sacrament worden verdiept.
Het ontvangen van dit sacrament is
een heel persoonlijke stap. Toch is
een sacrament deel van het leven van
de gelovige gemeenschap. Daarom
zouden we het zeer op prijs stellen
wanneer er huisgenoten, kinderen of
naasten aanwezig kunnen zijn bij deze
viering. Aansluitend drinken we samen
een kopje koffie of thee in de zaal van
Woudsoord.
Wanneer u vragen heeft kunt u zich
altijd wenden tot de mensen van de
bezoekgroep, contactpersonen:
Nico Koot, tel. (0172) 51 81 78 en Theo
Nieuwenhuizen, tel. (071) 50 18 821.
Zij kunnen wanneer u wilt, een gesprek
met ons regelen.
Als u wilt deelnemen, laat dit even weten aan de contactpersonen. Dan we-

18

www.rkgroenehart.nl

Hoogmade/Woubrugge
Lief en leed
Overleden
27 januari
30 januari
16 februari

Cornelis Anthonius van der Laan		
Simon van Leijden				
Johanna Sophia Maria Caron- Driessen	

ten zij op hoeveel mensen zij kunnen
rekenen na afloop voor koffie of thee.
Pastor B. Bosma en
pastor M. Hoogenbosch

Vervolg “Goed nieuws voor
een gezond wereldbeeld”
“Geboden” 8 tot en met 10
8. Zorg dat je een gereedschapskist
krijgt (enkel perspectief-instinct)
Het is beter om vanuit verschillende
invalshoeken naar problemen te kijken
om zaken beter te begrijpen en praktische oplossingen te vinden.
•		Test je ideeën. Verzamel niet alleen
voorbeelden waaruit blijkt hoe goed
je favoriete ideeën zijn.
•		Claim geen expertise buiten je vakgebied: wees bescheiden over wat je
niet weet. Let ook op de grenzen van
de expertise van anderen.
• Als je een probleem grondig hebt geanalyseerd, kun je het belang van dat
probleem of van je oplossing overdrijven. Onthoud dat geen enkele
tool goed is voor alles. Als je favoriete
idee een hamer is, zoek dan collega’s
met schroevendraaiers, moersleutels
en meetlinten. Sta open voor ideeën
uit andere vakgebieden. Cijfers, maar
niet alleen maar cijfers. De wereld
kan niet zonder cijfers worden begrepen, maar het kan ook niet enkel met
cijfers worden begrepen.
•		Pas op voor eenvoudige ideeën en
eenvoudige oplossingen. De geschiedenis zit vol met visionairs die
eenvoudige utopische visies gebruikten om vreselijke acties te rechtvaardigen. Verwelkom complexiteit.
Combineer ideeën. Maak compromissen. Los per geval problemen op.

91 jaar
89 jaar
76 jaar

mis je andere mogelijke verklaringen.
Bovendien blokkeert het ons vermogen om soortgelijke problemen in de
toekomst te voorkomen.
• Zoek naar oorzaken, niet naar schurken. Wanneer er iets misgaat, zoek dan
niet naar een persoon of een groep.
Accepteer dat slechte dingen kunnen
gebeuren zonder dat iemand dat van
plan is. In plaats daarvan besteed je
je energie aan het begrijpen van de
meerdere oorzaken, of systemen, die
de situatie hebben gecreëerd.
• Zoek naar systemen, niet naar helden. Wanneer iemand beweert iets
goeds te hebben gedaan, vraag je
dan af of het sowieso al was gebeurd,
dus ook als de persoon in kwestie
niets gedaan had. Geef het systeem
enige eer.
10. Zet kleine stapjes (urgentie-instinct)
Een beslissing kan urgent aanvoelen,
maar is zelden de eindanalyse.
• Wanneer je urgentie-instinct wordt
geactiveerd, is er vaak geen ruimte
meer voor het maken van een goede
analyse. Vraag om meer tijd en meer
informatie.

• Alleen relevante en nauwkeurige
gegevens zijn nuttig. Als iets urgent
en belangrijk is, moet het worden
gemeten. Pas op voor gegevens die
relevant lijken, maar die onnauwkeurig zijn.
• Elke voorspelling over de toekomst is
onzeker. Pas op voor voorspellingen
die dat feit niet erkennen. Dring aan
op een hele reeks scenario’s, nooit alleen het beste of het slechtste geval.
Vraag hoe vaak dergelijke voorspellingen eerder gedaan zijn.
• Wees op je hoede wanneer om drastische actie wordt gevraagd. Vraag
wat de bijwerkingen zullen zijn. Vraag
hoe het idee is getest. Stapsgewijze,
praktische verbeteringen en evaluatie
van de impact zijn minder dramatisch, maar meestal wel effectiever.
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.

9. Wijs geen schuldige aan (zondebokinstinct)
Door een schuldige aan te wijzen,
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Fransicus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Schoon drinkwater voor Kinko
in Tanzania
Zoals u kunt lezen in het algemene
gedeelte van Samenstromen hebben
we dit jaar een eigen project in kunnen
dienen bij de Vastenactie. Het is het
project van de Tanzaniaanse stichting
Chamavita, waar Kees Kempenaar en
zijn vrouw Els de With uit Vriezekoop
in Leimuiden zich al vele jaren voor
inzetten.

In onze parochiekern Sint Jan de Doper
organiseren we daarom dit keer met
extra veel inzet en creativiteit activiteiten om voor dit mooie project geld in te
zamelen:
•		Achter in de kerk staat weer de gebruikelijke bus met daarbij de vastenactiezakjes, u kunt daar uw donatie in
doen.

•		Kees en Els zullen samen met pastor
Bosma gastlessen verzorgen op de
R.K. scholen in Leimuiden en Rijnsaterwoude. De kinderen worden
geïnformeerd over het project en we
hopen natuurlijk dat de kinderen hier
weer allerlei acties voor gaan houden.
•		Op verschillende momenten zullen
Carl en Sonja weer plantjes verkopen
voor het project in Tanzania
•		Er worden dit jaar ook weer solidariteitsmaaltijden georganiseerd.
•		U kunt een bedrag storten op het
banknummer NL21INGB 0000 0058
50 van de Vastenactie onder vermelding van projectnummer: 401245
Tanzania.
•		De solidariteitsmaaltijd staat ook op
het programma; daar wordt u nog
verder over geïnformeerd.

Serreverkoop
40-Dagen tijd; tijd om ons voor te bereiden op Pasen. De voorbereidingen
op Pasen zijn van oudsher vaak ook
heel praktisch, het huis wordt schoon
gemaakt, niet gebruikte spullen worden
opgeruimd, de tuin krijgt een voorjaarsbeurt enzovoort.
Wij kunnen ook een bijdrage leveren
door duurzaam met onze spullen,
speelgoed, kleding etc. om te gaan.
Geef uw, jouw spullen, kleding een
tweede kans!
Onze mooi opgeknapte serre en het
hele souterrain staat open voor de
serreverkoop. Op zaterdagmiddag:
23 maart, van 12.00 tot 16.00 uur.
Met elkaar zuinig zijn op moeder aarde.
Tevens is er een loterij, de opbrengst is
voor Kinko. Water verandert alles!

Lief en leed
Overleden
26 januari		
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66 jaar

Vrijwilligers klussendag
St. Jan de Doper (helpende handen gevraagd….)
Zaterdag 18 mei 2019 houden wij bij
de kerk een vrijwilligers klussendag.
De tegelpaden worden opgehaald,
het kerkhof wordt rolstoelvriendelijk
gemaakt, en we pakken schilderklussen op.
Wie komt ons helpen!
Wij hopen natuurlijk dat veel mensen
zich aanmelden voor deze klussendag,
want wij kunnen vele helpende handen
gebruiken. Het gaat een gezellige dag
worden, dus meldt u aan!
Misschien kent u nog vrienden of kennissen die ook een dag willen helpen.
Nodig ze gerust uit en laat ze hun
gegevens doorgeven.
Heeft u het voornemen om op zaterdag
18 mei, vanaf 8.30 uur te komen.
En wilt u na een kop koffie met lekkers
aan de slag gaan, mail dat dan even
door naar:
rijkelijkehuize@kpnplanet.nl of bel
gerust naar Cor Rijkelijkhuizen
(06) 25 26 85 06.
Wij hopen op mooi weer en met elkaar
maken wij er een prachtige dag van.

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Presentatieviering 24 maart
Dennis Boere, Ean Hoogervorst, Izabella Presz, Nicole van der Schilden en
Pepijn Potters zullen zich op 24 maart
voorstellen aan de kerkgemeenschap.
Op zondag 12 mei zullen zij, tijdens een
feestelijke viering, hun Eerste Heilige
Communie ontvangen. De kinderen
gaan de komende weken verder met
de voorbereidingen om nog verder te
groeien naar Jezus.
Helaas zijn de namen van de vormelingen nog niet bij ons bekend, maar
ook zij zullen zich voorstellen tijdens
dezelfde presentatieviering.
Het thema van de Presentatieviering
op 24 maart is “Geef het een kans”. De
viering begint om 11.15 uur. U bent van
harte uitgenodigd.
Pastoraal medewerkster mevrouw
Hoogenbosch zal de viering voorgaan,
welke muzikaal ondersteunt wordt
door het kinder- en tienerkoor
Akkoord.

Nieuws van Akkoord
Het Kinder en- tienerkoor goes international! Het koor spaart dit jaar voor
Haïti. We hebben een mooie opname
gemaakt met liedjes in het Nederlands
en Haïtiaanse Creool. Op deze manier
hebben we al kennis gemaakt met ons
goede doel voor dit jaar. De kinderen
in Haïti krijgen deze opnames ook echt
te horen tijdens een muziekproject.
Zo hopen wij een goede band op te
bouwen met ons nieuwe goede doel.
De collectes van het komende jaar zijn
voor dit doel.

24 maart zingt het koor bij de presentatiedienst van de eerste heilige communie en voor het vormen. Dit jaar is de
presentatiedienst van de eerste heilige
communie en het vormsel samen. Dit
wordt dus heel bijzonder en is zeker
het komen waard! Wij hopen dat er kinderen bij de eerste heilige communie
zijn die willen aanhaken bij het koor.
Ook als je dit jaar niet eerste communie doet ben je altijd welkom om mee
te komen zingen.
Meg van der Hoorn

Peppelhofviering
Op vrijdag 22 maart is er om 9.30 uur
een Eucharistieviering in de Peppelhof.
De voorganger is 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
telefoonnummer: (06) 134 491 07.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper!

Uit “De Vrolijke Kerk”
Emeritaat
Aan het eind van de kerkbestuursvergadering zegt de pastoor dat hij met
emeritaat gaat en binnenkort zal ver-

trekken. ‘Maar,’ zegt de pastoor troostend, ‘jullie zullen een betere pastoor
krijgen dan ik. ‘
Een van de leden van de raad zegt: ‘Dat
hoeft niet zo te zijn, want de vorige
pastoor zei precies hetzelfde bij zijn
afscheid.’
Met toestemming van de rechthebbenden ontleend aan: J Olsthoom, De vrolijke kerk. 90 Goede Herdermoppen uit
de verzameling van een oud-pastoor.
Leiderdorp/Zoeterwoude 2016.

Uit: Even nadenken
Als het regent heb je er last van. Als het
sneeuwt heb je er drie keer last van: als
het komt, als het ligt en als het weggaat.
Jan Boere

Een brandend kaarsje

straalde hij tot in de lucht.

Er leefde eens een brandend kaarsje,

Waar hij ook maar binnenkwam

het was liefdevol en wijs.

sloeg het donker op de vlucht.

het wilde de wereld graag verlichten,

Hij keek verwonderd en ontdekte

pakte zijn koffer en ging op reis.

de afnemende duisternis.

Hij droeg zijn vlammetje met vreugde

Hij juichte blij

en deelde rijkelijk om zich heen.

en opgetogen:

De warmte die dan voelbaar werd

dat dit de kracht

stroomde vrij voor iedereen.

van LIEFDE is!

De mensen werden hierdoor gelukkig
en vrede was werkelijk in de maak.
Het kaarsje had met zijn intentie
de mens diep in het hart geraakt.
Zonder dat hij in kracht verminderde
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Fransicus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

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

Aswoensdag
Op woensdag 6 maart begint de 40dagentijd met Aswoensdag. Om 19.00 uur
is de viering in de kerk van Rijpwetering
en pastoraal werker Thea Dingjan zal
daarin voorgaan.
Het is een rijke traditie om de 40dagentijd zo te beginnen. In deze viering
ontvangt u het askruisje. We worden er
op gewezen dat wij stof zijn, en tot stof
wederkeren. En dan start de periode
van 6 weken versoberen, consuminderen in plaats van consumeren.
Doet u mee? Kom op 6 maart naar de
kerk en neem desnoods iemand mee
die al langere tijd niet geweest is.
Diaken Van Aarle

Koffie na de viering 16 maart
Op 16 maart zal er na de viering van
19.00 uur te Rijpwetering aandacht
worden besteed aan het Waterproject
van Tanzania welke een eigen project is
van de H. Franciscus en de H. Claraparochie. En er zal wat lekkers, wat in
het teken staat van Tanzania, worden
gepresenteerd. Hoop jullie allen te kunnen verwelkomen.

jeugdkoor LOSZ zal mooie liedjes ten
gehore brengen.
In de evangelielezing van die viering
gaat het onder andere over talenten.
Iedereen heeft wel iets waar hij of zij
goed in is. We hebben de kinderen gevraagd om op ‘n briefje te schrijven wat
zijn of haar talent is, waar ze goed in
zijn. Dat briefje mogen ze meenemen
naar de gezinsviering en op het prikbord prikken. De pastoor zal ze met de
kinderen gaan bekijken. We hopen dat
er veel kinderen en hun familie naar
deze gezinsviering komen!
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Pauline Chauvet- Kortekaas en Toos van
der Poel

Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 20 maart om 18.00 uur zal
er in de pastorie van Rijpwetering een
solidariteitsmaaltijd worden gehouden.
De maaltijd zal in het teken staan van
het project SPOT, Stichting Platteland
Ontwikkeling Tanzania. Meer over dit
vastenactie project kunt u vinden in
het algemene gedeelte van Samenstromen.
We vragen per deelnemer een minimum bijdrage van € 10,- maar een extra bijdrage is natuurlijk altijd welkom.
De opbrengst gaat uiteraard naar het
drinkwaterproject voor Kinko C. Doet u
ook mee? In de pastorie is niet voldoende bestek aanwezig, we verzoeken
u dan ook vriendelijk uw eigen bord en
bestek mee te nemen.

Gezinsviering

Aanmelding uiterlijk 16 maart op de
lijsten die achter in beide kerken
liggen of een briefje in de bus bij
het secretariaat in Rijpwetering,
Pastoor v.d. Plaatstraat 17.
Gerrie Meerstadt (071) 501 36 83
of (06) 253 703 50
Cobi van der Meer (06) 20 52 53 46.

Op zondag 10 maart is er ‘n gezinsviering in de kerk van Oud Ade, om 9.15
uur. Pastor Jagerman gaat voor en

Namens MOV (Missie Ontwikkeling en
Vrede) groep Rijpwetering Oud Ade

De MOV groep Rijpwetering
en Oud Ade
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Eerste Heilige Communie
Op zondag 12 mei zullen maar liefst
18 (!) kinderen uit Rijpwetering en
Hoogmade hun Eerste Heilige Communie vieren. De voorbereiding op de
eerste communie wordt verzorgd door
het Ankerproject: gedurende 6 zondagochtenden volgen de kinderen en
ook de andere leden van het gezin een
speciaal catecheseprogramma in de
Petruskerk te Roelofarendsveen.
Maar in de maanden
maart en april staan
ook enkele activiteiten
gepland in de kerken
van Rijpwetering en
Hoogmade.
Een belangrijk moment is het voorstellen van de communicanten aan de
parochianen. Dit zal gebeuren tijdens
de viering op zaterdagavond 30 maart
in Rijpwetering. De viering is om 19.00
uur en we hopen dan velen van u te
zien!
Namens de werkgroep
Eerste Heilige Communie,
Lucie van der Geest en Pauline Chauvet

Huispaaskaarsen
Tot uiterlijk 18 maart is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen.
Ze zijn er in verschillende maten en
prijzen. Er ligt een bestellijst achter in
de kerken.
Voor informatie of bestelling kunt u
ook terecht bij het secretariaat in Rijpwetering of bij Bep de Jong in Oud Ade.

Fransicus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Oecumenische uitgaansdag
naar de abdij in Egmond
op 18 mei
Om 12.30 uur vertrekken we met de
bus van het parkeerterrein bij restaurant “Tussen Kaag en Braassem”.
Aankomst bij de abdij van Egmond om
13.30 uur. We krijgen een rondleiding
en u kunt de winkel bij de abdij bezoeken.
kan er het mooie bedrag van 601,92
overgemaakt worden naar Malawi
waardoor heel veel kinderen een geboort bewijs kunnen krijgen, en zij nu
officieel bestaan en ook een waardig
bestaan hebben.
Namens de MOV groep, Jolanda en Thea

Aswoensdag & kinderen
Daarna wordt u een kopje thee of
koffie aangeboden in het Wapen van
Egmond.
Om 17.00 uur wonen we de Vespers
bij. Na de Vespers gaan we met de bus
terug naar “Tussen Kaag en Braassem”
waar we de dag afsluiten met een gezamenlijk diner.

Woensdag 6 maart is het weer zover: het aftellen naar Pasen gaat dan
beginnen. 40 dagen lang om naar
het feest van Pasen toe te leven: het
feest waarop we vieren dat Jezus weer
leefde, nadat hij eerst op een pijnlijke
manier aan het kruis was gestorven. Ja,
dat hij is opgestaan uit de dood!
Aswoensdag is het startsein. We ko-

Dit alles voor € 50,- per persoon.
U kunt betalen bij de bus. Opgeven
voor 1 april bij het secretariaat van de
Petruskerk in Roelofarendsveen
(roelofarendsveen@rkgroenehart.nl).

men naar de kerk en ontvangen een
kruisje van as op ons voorhoofd: als
teken, dat we op weg gaan naar Pasen.
En dat we in die weken extra aandacht
geven aan hoe we leven: hoe gaan we
om met anderen? Doen we mee met
de vastenactie? Hoe gaan we om met
de natuur? Hoe gaan we om met God?
De as voor de askruisjes is afkomstig
van de palmtakjes van vorig jaar die
zijn ingezameld. ‘s Middags om half 3
komen we naar de kerk en we beginnen we daar: met het verbranden van
die palmtakjes en te zien hoe we aan
die as komen. Ook kunnen de mensen
die dat willen een askruisjes krijgen.

Namens de werkgroep, Gerard Bus
De kinderen die dit jaar Eerste Communie gaan doen, zijn inmiddels (samen
met hun ouders) speciaal uitgenodigd
voor die middag. Maar uiteraard zijn
ook andere kinderen en hun ouders
ook van harte welkom: Aswoensdag, 6
maart, om 14.30 uur in de Petruskerk.

Opbrengst Adventsactie
Beste parochianen, wij willen u hartelijk
danken. Door uw bijdragen aan de collectes en het kopen van de cupcakes,

Lief en leed

Die avond om 19.00 uur is er een
“gewone” Aswoensdagviering in de
Petruskerk.

Overleden
6 februari

Martien (Martinus Hubertus) Biemans 

83 jaar
Pastoor Glas
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Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
Acties vastenactie 2019
Alle acties zijn dit jaar voor een eigen
project in Tanzania: “Schoon drinkwater voor KINKO C in Tanzania.
Kees Kempenaar en zijn vrouw Els uit
Leimuiden zijn al een aantal keren in
Tanzania geweest om daar voor een
drinkwatervoorziening te zorgen, dit
in samenwerking met de plaatselijke
bevolking . De opbrengst van alle acties
komen hieraan ten goede.

Plantjes verkoop

ruimte. Hierna begint de maaltijd voor
de mensen die zich hiervoor hebben
opgegeven.
De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50,
die na de maaltijd worden op gehaald.
U kunt kiezen uit 3 heerlijke soepen,
lekkere broodjes en natuurlijk een
toetje. Alle mensen die al eens geweest
zijn, weten hoe gezellig het is, neemt
u nu eens iemand mee, die nog nooit
geweest is.

Op zaterdag 30 maart is er een plantjes
verkoop op het Noordplein. Als u plantjes komt kopen steunt u de mensen
in Tanzania in een gezonde en betere
toekomst.

Dus 10.00 uur eucharistieviering,
11.00 uur koffiedrinken, 12.00 uur
maaltijd.

Vastenactiemaaltijd op
dinsdag 2 april

Doordeweekse vieringen
in maart

Dan is er weer de vastenactiemaaltijd.
Zoals ieder jaar beginnen we met en
eucharistieviering om 10.00 uur en is
er daarna koffie drinken in de familie-

In de vorige Samenstromen is aangekondigd dat het niet langer mogelijk
zal zijn om de vieringen op donderdag
voort te zetten.

Jolanda Koek en Thea Huigsloot

Het is volbracht
Jezus, de Zoon van God, was onverschrokken drie jaren lang rondgetrokken.
Voor mensen, grote en kleine, héél bijzonder deed Hij vaak een wonder.
Maar al genas Hij mensen menigmaal, ze wilden Hem niet allemaal.
Want kort ná de intocht in Jeruzalem, die meer leek op een inhuldiging,
klonk er een valse beschuldiging!
Jezus werd gevangen genomen, gemarteld en aan het kruis geslagen.
Maria, zijn moeder, zijn leerlingen en volgelingen konden dat
nauwelijks verdragen!
Hangend tussen twee misdadigers in stierf Jezus aan het kruis
rond drie uur in de middag!
“HET IS VOLBRACHT” waren Zijn laatste woorden.
Maar drie dagen later is Jezus verrezen…..Opgestaan uit de dood !!!
Hij redde daarmee ons leven.
Wat is Zijn liefde groot.
Laat ons Hem loven, danken en eren
en van Hem “liefhebben” leren!
Dorothé Klein-Verdel
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We willen echter nog wel een “slotviering” houden. Ook zijn er andere
bijzonderheden. Hierbij een overzicht:
•		Dinsdag 5 maart om 9.00 uur een
viering, donderdag 7 maart geen
viering.
•		Woensdag 6 maart Aswoensdag
(19:00 uur).
•		Dinsdag 12 maart om 10.00 uur
gezamenlijke ziekenzalving in huize
Jacobus.
•		Donderdag 14 maart de laatste viering op donderdag, om 9:00 uur.
•		Vrijdag 15 maart om 15.30 uur gezamenlijke ziekenzalving in de Hof van
Alkemade.
•		Dinsdag 19 maart: Hoogfeest van
de H. Jozef (9.00 uur Nieuwveen,
19.00 uur Leimuiden).
•		Maandag 25 maart: Maria-Boodschap om 19.00 uur.
•		Dinsdag 26 maart: viering om
9.00 uur (volgens rooster).
Verder is er met uitzondering van
Aswoensdag (6 maart) steeds een
eucharistieviering op woensdag om
7.00 uur. Ook is er op vrijdag om
9.30 uur. een viering in Gogherweide.
Op de donderdagen is er in Leimuiden
een viering om 9.00 uur.

Openingstijden secretariaat
Omdat de vieringen op donderdag vervallen, zal ook het secretariaat dan gesloten zijn. Openingstijden vanaf april:
dinsdag en vrijdag van 09.00-11.00 uur.
In maart blijft alles nog bij het oude.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle
werkzaamheden gedaan worden.
Monic en Bep

Huispaaskaarsen
Tot uiterlijk 14 maart is het weer mogelijk om een huispaaskaars te bestellen.
Ze zijn er in verschillende maten en
prijzen. Er ligt een bestellijst in de hal
van de Petruskerk.

Clara & Franciscus Algemeen

Woordzoeker
Houdt u van puzzelen? Wanneer u alle woorden heeft gevonden, vormen de overgebleven letters een zin. Wij wensen u veel plezier met deze woordzoeker.

Is het te doen:
Jij in mij en ik in Jou?
Is het te leven, elke dag weer:
zo verbonden met elkaar,
zo samen en toch zo anders?
Er was er één die daar voor ging.
Hij leefde het voor, elke dag
opnieuw:
liet blinden zien, een lamme
lopen, doven gaf Hij weer gehoor
en zelfs de dood kreeg Hem niet
klein.
Zijn stem wordt nog gehoord,
zijn naam ging niet verloren:
Jezus van Nazaret,
jouw eigen kind en onze broer.
Hij is het licht in onze nacht,
het brood op onze tafel.

ASKRUISJE

KROKUSVAKANTIE

TANZANIA

ASWOENSDAG

MAART

TOILET

CARNAVAL

MEDICIJN

VASTENACTIE

COLLECTE

VOORZIENING

VASTENAVOND

COLLECTEBUS

WATER

VASTENDOOSJE

DANK

WATERPUT

VASTENTROMMELTJE

DRINKWATER

MEEDOEN

VASTENZAKJE

ENVELOPPE

PALMTAKJE

VEERTIGDAGTIJD

GEZONDHEID

SANITAIR

VOORJAAR

GRONDWATER

SNEEUWKLOKJE

WATERTANK

HALFVASTEN

SOBERHEID

ZIEKTEN

HYGIENE

SOLIDATITEIT

ZON

INFECTIES

SPIRITUALITEIT

KROKUS

STILLEOMGANG

En waar wij breken met elkaar,
het brood van hand tot hand
doen gaan,
daar is Hij midden onder ons.
Daar waart zijn Geest,
daar klinkt jouw Naam.
Daar wordt het waar:
mens zijn voor elkaar:
jouw beeld, naar jouw gelijkenis.
Het is te doen:
Jij in mij, God, en ik in Jou.
Het is te leven, elke dag weer:
zo verbonden met elkaar,
zo samen en toch zo anders.
Amen.
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Clara & Franciscus Algemeen

OMZIEN naar de ander
Drinkwaterproject voor Kinko C
We hoeven alleen maar terug te
denken aan afgelopen zomer,
om het belang van voldoende en bruikbaar water op ons te
laten inwerken. In Nederland is schoon drinkwater bijna vanzelfsprekend, maar in veel zich ontwikkelende landen is dat
vaak een heel ander verhaal.
Goed voorbeeld is het dorp Kinko in de heuvels van noordoost Tanzania. De bewoners zijn kleine boeren die leven van
wat hun land opbrengt. Schoon water moet worden gehaald
bij bronnen ver in de heuvels. Een tijdrovende en moeizame
zaak. De meeste gezinnen behelpen zich dus met water uit
een vervuild riviertje in het dorp. Diarree en cholera besmetting zijn vaak het gevolg.
Mede dankzij inzet vanuit Nederland konden Kinko wijk
A en wijk B reeds worden voorzien van een betrouwbare
watervoorziening. Een duidelijk meetbare verbetering van
gezondheid en welzijn van de bevolking was het gevolg. Het
opleiden van lokale loodgieters en het betrekken van de
bevolking bij de aanleg en onderhoud zorgen voor blijvend
resultaat. Er hoeven geen diepe putten te worden geslagen,
het opvangen en opslaan van het water uit de heuvels is
voldoende. Leidingen en kanalen zorgen, geholpen door
de zwaartekracht, er voor dat het hele jaar voldoende veilig
drinkwater beschikbaar is bij tappunten in het dorp.
Al sinds 1995 voert de Tanzaniaanse stichting Chamavita dit
soort projecten met blijvend resultaat uit. De Clara & Franciscus federatie wil in het kader van de vastenactie graag meehelpen met het uitbreiden van het systeem naar Kinko wijk
C, en ook de landelijke vastenactie draagt vanwege de resultaten in het verleden bij aan dit project. De komende tijd zijn
er in en om de parochies verschillende activiteiten om geld in
te zamelen, maar uiteraard is uw gift ook van harte welkom
op rekening NL21INGB 0000 0058 50 ten name van de
Bisschoppelijke Vastenactie onder vermelding van projectnummer 401245 Tanzania.
Dit drinkwaterproject is zó goed georganiseerd dat het werkelijk de moeite waard is om hier meer van te horen, te zien
én te ervaren.
De MOV-werkgroep van de Claraparochie wil deze Vastenactie weer eens groots uitpakken en wel in de vorm van een
estafette in alle kernen. Zie hiervoor onderstaand schema.
Op alle locaties zullen vele toepasselijke spelletjes opgesteld
staan, waaraan de kinderen na de viering mee kunnen doen,
met behulp van een spelkaart. Voor alle overige aanwezigen is er koffie/thee/limonade, wellicht mét een Afrikaanse
lekkernij. Kees Kempenaar en zijn vrouw Els uit Leimuiden
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zijn al een aantal keren in Tanzania geweest om daar voor
een drinkwatervoorziening te zorgen, dit in samenwerking
met de plaatselijke bevolking. Zij .zijn alle data aanwezig om
enthousiast tekst en uitleg te geven, waar mogelijk met een
powerpoint-presentatie.
Bij het verlaten van de kerk, verwachten we graag een gulle
gift voor dit mooie project. Van harte aanbevolen door de
MOV-werkgroep v.d. Claraparochie
Zevenhoven, Zo. 17 maart, 11.15 uur
Eucharistieviering met pastor Glas.
Koor: Revival + koffie/thee na de viering
Aarlanderveen, Zo. 24 maart, 9.15 uur
Woord- & Communieviering
Koor: Cantorij en kinderkerk
Koffie/thee na viering + plantjesverkoop
Noorden, Zo. 31 maart, 11.15 uur
Woord- & Communieviering
Koor: Cantabo + koffie en thee na de viering
Nieuwkoop, Zo. 7 april, 11.15 uur
Eucharistieviering met pastor Bosma
Koor: Allegro + koffie en thee na de viering
Langeraar, Zat. 13 april, 19.00 uur
Eucharistieviering met pastor Bosma
Koor: de Vrolijke noot + koffie en thee na de viering
Nieuwveen, Zo. 14 april, 11.15 uur
Woord- & Communieviering

Hongerdoekententoonstelling

In de komende vastentijd organiseert Vastenactie een
hongerdoekententoonstelling in de Dom in Utrecht. Van
donderdag 7 maart tot en met goede vrijdag 19 april is deze
dagelijks geopend en de toegang is gratis. Elke donderdag is
er een gratis rondleiding langs de hongerdoeken. De doeken
vormen een brug naar de culturele en spirituele rijkdom van
landen in het Zuiden. Kunstenaars uit de hele wereld houden toeschouwers een spiegel voor: hoe staan wij in deze
wereld? Hoe beleven wij ons geloof? Hoe solidair zijn wij naar
anderen? Hun soms confronterende kunst draagt bij aan
hoop op verandering! Een tentoonstelling die zeer aan te
bevelen is in de komende vastentijd.

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
We hebben de koudste maanden van het jaar gehad. We gaan langzaam aan
richting het voorjaar. De bolletjes komen uit de grond en de bomen krijgen weer
wat blad. Het is heel wonderlijk om te zien hoe de natuur steeds weer verandert.
Ieder seizoen is prachtig!
Je kunt de natuur ook binnen
bewonderen. Koop een paar
bloembollen en zet deze in een
potje. Het is extra leuk om dit potje
ook nog te versieren met verf of
stickers. Verzorg de bol goed en je
kunt nu van heel dichtbij zien hoe
de bol uitgroeit tot een prachtige
bloem.

Milieuzorg
De natuur is mooi,
tenminste als wij er goed voor zorgen.
Maar uit onze auto komt er vieze lucht
en onze vuilnisbak zit vol troep.
Maken mensen altijd alles kapot?
God, help ons om dapper te zijn.

Om niet meer te nemen dan we
nodig hebben.
Om rekening te houden met dieren
en planten.
Om te denken aan mensen die veel
later zullen leven.
Zij hebben ook recht op een mooie aarde.

Boekentip: De tuin en het kruis
Lang geleden was er een prachtige tuin. In de
wereld werd gelachen en gespeeld. Er was geen
kwaad en niemand was verdrietig. Maar toen, op
een dag...’ In de tuin is alles goed. Maar op een
gegeven moment gaat het fout en moeten de
mensen de tuin verlaten. Ze kunnen niet meer
bij God komen. Ook later, in de tempel, kunnen
de mensen niet rechtstreeks bij God komen.
Wanneer Jezus op de aarde komt en aan het
kruis sterft, maakt dat de weg vrij voor de mensen om weer bij God te komen.
Een boek om nog eens over door te denken, voor zowel kinderen als grote
mensen. Met kleurrijke illustraties van Catalina Echeverr. Dit boek is verkrijgbaar
via www.samueladvies.nl.

OP ZOEK – OP ZOEK – OP ZOEK – 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!

Geloofsvraag
Waarom leef ik eigenlijk?
Tja, dat is een lastige en mooie vraag.
Lastig omdat die vraag alles over jou zegt
en mooi omdat iedereen zich dat afvraagt.
Ik ga het proberen. Vanuit ons geloof in
God weten wij dat ieder mens uniek is.
Ook wanneer je een tweeling bent, dan
ben je nog uniek. Wij geloven ook dat God
jou echt heeft gewild. Ook al doen mensen
om jou heen lelijk, God houdt van jou. En
God heeft jou talenten gegeven om die
te gebruiken. Niet om alleen voor je zelf,
maar om die te gebruiken voor andere
mensen. Daarmee kun je er voor zorgen
dat andere mensen ook een goed leven
kunnen hebben. Als iedereen op zijn of
haar manier dat doet, dan krijgt dus iedereen de kans om een goed leven te krijgen.
Dus je leest het goed: Je leeft dus voor
elkaar. En omdat God dat van jou vraagt,
weet je ook dat dat de beste manier van
leven is. Daarom mag je God ook danken
en liefhebben. Jezus zegt het later ook zelf
als iemand aan hem vraagt: Wat is het
belangrijkste in het leven? Dan zegt Jezus:
Dat is God liefhebben en je naaste als je
zelf. Dus het gaat altijd om de ander (God
en naaste)
Moet je je zelf dan vergeten? Nee, maar
je zult merken dat je het meest gelukkig
wordt als je leeft voor andere mensen.
Daarom leef je. Want daarmee mag je ook
werken aan Gods plan om de wereld te
maken zoals Hij het wil.
Misschien denk je nu: Ja, maar mensen die
gehandicapt zijn? Die kunnen veel minder
dit allemaal doen. Dat lijkt maar zo. Ook
hun aanwezigheid in het leven zorgt er
voor dat in ons veel liefde opgeroepen
wordt. Daarom zijn ook zijn kinderen van
God en belangrijk. Dit was een lastige
maar mooie vraag. Denk er nog maar eens
over na.
Diaken André van Aarle
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Rijnlandse bedevaart naar Kevelaer
De jaarlijkse bedevaart van de Rijnlandse Processie naar Kevelaer start
dit jaar op maandag 26 augustus en
zal op woensdag 28 augustus weer
eindigen. Nadere mededelingen volgen nog, dus houdt ,Samenstromen’
en andere media in de gaten.
Het bestuur wenst u op voorhand
alvast een goede bedevaart!

Passion in De Kwakel
In de Franciscus- en Clarafederatie (regio Nieuwkoop en
omstreken) is het al een goede gewoonte, dat er een Passion in een kerk door het kerkelijk koor van die kerk wordt
opgevoerd.
Net als voorgaande jaren is koor Revival weer bereid gevonden om de Passion uit te voeren, in de Kwakel.
Het lijdensverhaal wordt verteld in eigentijdse woorden, met
lichtbeelden die de woorden ondersteunen en met toepasselijke hedendaagse liederen Dit alles zal plaats vinden op
zondagmiddag 14 april om 15.00 uur, in de R.K. kerk St Jans
Geboorte, op het Kwakelsepad 4, De Kwakel. Het geheel zal
ongeveer 1 ½ uur duren.
Vanaf 6 maart kunt u entreekaartjes kopen à € 5,00 incl. een
kopje koffie of thee. De opbrengst zal aan een goed doel
geschonken worden. De kaartjes kunt u bestellen op passiondekwakel@outlook.com onder vermelding van uw naam
en adres. U krijgt daar instructies hoe te betalen en hoe u

Dank!
Na het overlijden van mijn vader, heb ik mogen ervaren
dat er veel van u met ons hebben meegeleefd. We ontvingen veel mooie kaarten met troostende woorden,
whatsappjes, e-mails, en ook ontmoetten we mensen
bij het afscheid of op een ander moment.
Ik wil u allemaal heel hartelijk danken, ook namens
mijn moeder en andere familie. Het heeft ons veel
goed gedaan.
Pastoor Jack Glas
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de kaartjes in uw bezit krijgt. Ook kunt u de kaartjes tegen
contante betaling verkrijgen bij: Slagerij Van Eijk en Veld,
Kerklaan 2, De Kwakel
Margret Endhoven, Grift 18, Uithoorn; Marijke Onderwater,
Jozeflaan 9 de Kwakel
Anja Könst, Geometrielaan 16, Uithoorn.
Wij hopen velen van u te mogen ontvangen om, als voorbereiding op Pasen, te genieten van deze uitvoering van
de Passion.

Klaverjassen voor de Vastenaktie
Op dinsdagavond 26 maart is er een gezellige klaverjasavond in ‘t Achterom (Noordeinde 24, Aarlanderveen). De
opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan het
Vastenaktieproject:

SCHOON DRINKWATER VOOR KINKO IN TANZANIA
Het inleggeld is € 6,00 (dat is inclusief een setje lootjes voor
de loterij die na afloop wordt gehouden), of als je dit goede
doel extra wil steunen; € 10,00 (inclusief 3 setjes loten).
Om 20.00 uur beginnen we met kaarten, maar om 19.30 uur
is de koffie al klaar. Zoals in Aarlanderveen gebruikelijk is,
doen we vier rondes op z’n Rotterdams en het is “verplicht
gaan”. De organisatie van deze avond is in handen van Sjaak
Leliveld (06) 251 181 63 en Agatha Keijzer (0172) 604 764.
Graag willen wij weten op hoeveel mensen we ongeveer
kunnen rekenen, dus bel ons even van te voren of mail
naar sla52@kpnmail.nl.
Alle klaverjasliefhebbers zijn dus op deze avond van harte
welkom in ‘t Achterom.

Zorg in de laatste levensfase
Wat zou u willen als u het bericht van de arts krijgt dat ze
niets meer voor u kunnen doen? De meeste mensen willen
hun laatste levensfase in hun eigen vertrouwde omgeving
doorbrengen. Familieleden of naasten nemen veelal de
mantelzorg voor degene die gaat sterven op zich maar soms
is dit praktisch onmogelijk of op enig moment te zwaar.
De goed opgeleide vrijwilligers van Amandi Thuis kunnen
helpen, kosteloos. Ze bieden tijd, aandacht, zorg en ondersteuning. De vrijwilligers zijn er voor u en op grond van uw
wensen nemen zij de zorg even van u over.
Voor degenen die gaan overlijden en hun mantelzorgers
heeft Amandi Thuis onlangs een brochure uitgebracht over

Clara & Franciscus Algemeen
de fysieke en mentale veranderingen die iemand in de laatste levensfase kan doormaken. Het boekje bevat adviezen en
praktische tips, die u en uw dierbare kunnen ondersteunen.
De gratis brochure of een vrijblijvend kennismakingsgesprek
kunt u aanvragen via coordinatoren@amandi-thuis.nl of
tel. (06) 22 29 79 24 / www.amandi-thuis.nl.

De lokale werkgroepen in Aarlanderveen-Ter Aar, Nieuwveen
en Langeraar zoeken nog mensen voor completering van de
werkgroep. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
respectievelijk John Kempen, Erwin Teunissen of Ineke Dooge
van de werkgroep in de betreffende parochiekern. Ook kunt
u zich melden bij het bestaande PCI bestuur. Contactgegevens kunt u vinden op de website van de parochie.

Mieke van der Meer

Vraag en aanbod internationaal
Zoals ieder jaar zamelen we ook dit jaar weer in voor stichting vraag en aanbod op zaterdag 11 mei. Ze zoeken: naaimachines, breimachines, compleet handgereedschap voor
elektricien, metselaar, fietshersteller, loodgieter, automonteur of schoenmaker en eenvoudig landbouwgereedschap
(spade, hark, schoffel enz.).
Werkend elektrisch gereedschap is welkom evenals rolstoelen, looprekken, krukken, verpleegsters-kleding en schoon
beddengoed. Ook generatoren, draagbare compressors,
elektrisch lasgereedschap en mechanische waterpompen
kunnen een nieuwe bestemming krijgen. Wat de stichting
niet kan gebruiken zijn: beeld- en geluidsapparatuur, huisraad, meubilair, computers, witgoed en kleding.
Waar en hoe laat maken we in de volgende Samenstromen
bekend.

Fusie van de PCI-en in de
parochie H. Clara
Vorig jaar hebben de PCI-en van de parochie H. Clara
besloten om te fuseren. Op 10 april zullen de besturen het
verzoek tot fusie officieel ondertekenen en indienen bij de
bisschop. De besturen zijn nu druk om de jaarrekeningen
over 2018 op te stellen en deze samen met het verzoek tot
fusie voor te leggen aan de bisschop. Na het besluit van de
bisschop zullen de oude besturen eervol worden ontslagen
en het nieuwe bestuur zal dan met terugwerkende kracht
per 1 januari 2019 worden benoemd.
De oude besturen worden omgevormd tot lokale werkgroepen. Elke parochiekern heeft een lokale werkgroep.
De beheerkernen Nieuwkoop en Noorden waren reeds in de
IPC de Mantel samengevoegd. Voor deze beide parochiekernen is ook in de nieuwe situatie één lokale werkgroep werkzaam. De lokale werkgroepen onderhouden een netwerk van
contacten in hun werkgebied om situaties te onderkennen
waar hulp is geboden. Het betreft dan materiele en immateriële hulp aan personen. Ook kunnen zij financiële steun
geven aan diaconale activiteiten, projecten en organisaties
in hun parochiekern. Daarvoor krijgen zij een budget van de
nieuwe PCI.

Het nieuwe bestuur zorgt voor het beheer van de bezittingen en de financiën. Het bestuur vertegenwoordigt de PCI
hiervoor naar bisdom, parochie, provincie, gemeente, waterschap etc.. Het bestuur behandelt verder de hulpvragen
welke het werkgebied van één lokale werkgroep te boven
gaan en hulpvragen van buiten de parochie. Het bestuur
heeft regelmatig overleg met de lokale werkgroepen om
deze te ondersteunen en ervaringen samen te delen. Het
beoogde bestuur bestaat uit de volgende personen: T. den
Haan, J. Mank, A. Rietveld, A. van der Poel, M. van Tol en J.
Kempen. Binnen het bestuur is nog een vacature voor een
zetel specifiek gericht op sociale- en maatschappelijke zaken.
Na het besluit van de bisschop zullen de lokale werkgroepen en het bestuur nader worden voorgesteld.Tot die tijd
verandert er nog niets ten aanzien van aanvragen voor hulp
en ondersteuning van caritatieve projecten.
PCI-en van H. Clara
Giel van Rijn

De WJD ervaring van
Martine Straathof
Hallo allemaal! Mijn naam is Martine Straathof. Ik ben 22
jaar oud en woon in Leimuiden. Dit jaar ben ik mee geweest
naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama. We waren
deze keer met 3 jongeren uit onze federatie en er waren 130
Nederlandse jongeren in Panama. In totaal waren er wel
600.000 jongeren uit de hele wereld.
Voor mij was het de tweede keer; ik ben namelijk ook bij de
WJD in Krakau geweest in 2016. Ik vond deze WJD weer een
hele andere ervaring dan mijn eerste WJD. In Panama zijn
de mensen veel uitbundiger dan bij ons in Nederland. Het is
daar altijd een feestje tijdens de viering. Panama is een heel
gastvrij land want iedereen stelt zijn huis voor je open. Ik
vond het een hele bijzonder ervaring!
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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

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26

geen viering
(verplaatst naar zondag)

zaterdag
2 maart

zondag
3 maart

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• Presentatie communicanten
Aarlanderveen, Ter Aar en Langeraar
• B. Bosma

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

woensdag
6 maart
Aswoensdag

9.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dames-/Herenkoor Soli Deo
• B. Bosma

zondag
10 maart
1ste 40 Dagen

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas

zaterdag
16 maart
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord's Voice
• H. van de Reep

20.45 uur
• Lof
• Stille Omgang
• J. Glas + A. van Aarle

zaterdag
9 maart
1ste 40 Dagen

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

zondag
17 maart
2de 40 Dagen

dinsdag
19 maart
Hoogfeest van
de H. Jozef
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• M. Hoogenbosch

zaterdag
23 maart
3de 40 Dagen

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

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

zondag
24 maart
3de 40 Dagen

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

maandag
25 maart
Maria Boodschap

zaterdag
30 maart
4de 40 Dagen

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

zondag
31 maart
4de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B.Bosma
• 19.00 uur: Avond van de Barmhartigheid (gebedsviering met pastoor
Glas en pastor Bosma)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas + M. Hoogenbosch

Wekelijks

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

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

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas

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

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma

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

19.00 uur
• Oecumenische Viering
• Samenzang
• A. van Aarle + Ds. G. van 't Kruis

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantabo
• H. van de Reep

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist met cantor
• J. Glas
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Flos Campi
• Presentatie Eerste H. Communie
• H. van de Reep

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Presentatie Eerste H. Communie
(Nieuwveen & Zevenhoven)
• H. van de Reep

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

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

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma + A. van Aarle
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaanvoorganger

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

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

9.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Koffie na de viering
• J. Glas + M. Hoogenbosch
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• Koffie na de viering
• B. Bosma

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• Presentatie van het MOV-project
• H. van de Reep

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

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
Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

zondag
3 maart

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild

woensdag
6 maart
Aswoensdag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caeciliakoor
• A. Beenakker

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering

zaterdag
9 maart
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67
Maandag niet beschikbaar

zondag
10 maart
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• Th. Dingjan

zaterdag
16 maart
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma

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

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

zaterdag
2 maart

zondag
17 maart
2de 40 Dagen

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

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

dinsdag
19 maart
Hoogfeest van
de H. Jozef

19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• J. Glas + M. Hoogenbosch

doordeweekse viering vervalt

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Akkoord
• Presentatie Eerste H. Communie
(koffie na de viering)
• M. Hoogenbosch
• 12.00 uur: Kliederkerk

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

zaterdag
23 maart
3de 40 Dagen
zondag
24 maart
3de 40 Dagen
Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93
Donderdag niet beschikbaar

zaterdag
30 maart
4de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + H. van de Reep

maandag
25 maart
Maria Boodschap
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• Projectviering voor alle vormelingen
van de parochie H. Franciscus
• A. Vijftigschild + H. van de Reep

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild

zondag
31 maart
4de 40 Dagen

Wekelijks

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

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur
Iedere woensdag een viering om 7.00 uur

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

MAART 2019
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• A. Vijftigschild
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Inspiratie
• H. de Groot
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Th. Dingjan

9.30 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
• M. Jagerman

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Iduna (uit Zoeterwoude)
• Koffie na de viering
• Gebedsleider
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Presentatie Eerste H. Communie
(Rijpwetering en Hoogmade)
• A. van Aarle
9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild
Een keer per twee weken een viering op
dinsdag om 9.30 uur

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

Wat wij lezen op de
zondagen in maart
3 maart
8e zondag door het jaar
eerste lezing: Sir. 27,4-7
tussenzang: ps.92/91
tweede lezing: 1 Kor. 15,
54-58
evangelie: Lc. 6,39-45
10 maart
Eerste zondag van de
veertigdagentijd
eerste lezing: Deut. 26, 4-10
tussenzang: ps.91/90
tweede lezing: Rom. 10, 8-13
evangelie: Lc. 4, 1-13
17 maart
Tweede zondag van de
veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 15,
5-12.17-18
tussenzang: ps. 27/26
tweede lezing: Fil. 3, 17-4,1
evangelie: Lc. 9, 28b-36
24 maart
Derde zondag van de
veertigdagentijd
eerste lezing: Ex. 3,
1-8a.13-15
tussenzang: ps.103/102
tweede lezing: 1 Kor. 10,
1-6.10-12
evangelie: Lc. 13, 1-9
31 maart
Vierde zondag van de
veertigdagentijd
eerste lezing: Joz. 5, 9a.10-12
tussenzang: ps.34/33
tweede lezing: 2 Kor. 5,
17-21
evangelie: Lc. 15, 1-3.11-32

Clara & Franciscus Algemeen

Foto: www.rkkerk.nl (Ramon Mangold)

Nieuwe administraties
Voor veel vrijwilligers is de week van 4 maart een belangrijke
week. In deze week gaan onze twee parochies namelijk over
op een ander administratief systeem: van Navision naar DocBase. Wat heeft dat met de AVG en privacy te maken, vraagt
u zich misschien af. Wel, dat is heel veel. Want een van de
redenen dat we naar een nieuw systeem gaan is dat de kerk
hiermee voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt aan de administraties
en het ermee werken. Het oude systeem voldeed daar niet
meer aan. En was eigenlijk ook achterhaald.

Sommigen hebben aangegeven dat deze aanpassing een
goed moment is om ermee te stoppen. Dat is heel begrijpelijk. Wij zijn hen dankbaar dat zij het al die jaren hebben
gedaan. Veel vrijwilligers blijven de administraties doen, en
gelukkig zijn er ook nieuwe vrijwilligers die deze werkzaamheden gaan verrichten.
In alle parochiekernen is er de afgelopen maanden veel
voorwerk gedaan. Neem bijvoorbeeld de administratie van
de begraafplaatsen. Dat werd bijna overal nog handmatig
bijgehouden. Al die gegevens zijn de afgelopen maanden
overgezet naar een geautomatiseerd systeem. Dat is voor de
kernen en vrijwilligers veel werk geweest.
Iedereen die vanaf 4 maart in onze parochieadministratie
gaat werken met vertrouwelijke persoonsgegevens, heeft
opnieuw een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten
aanvragen en moeten inleveren. Ook al werkte hij of zij al
jaren met de gegevens van de parochianen. Dat is allemaal
gelukt; alle aanvragers hebben hun VOG gekregen. En daarmee zijn ook onze twee parochies klaar voor de nieuwe administratie.

Het gaat om de administraties waarin alle persoonsgegevens worden vastgelegd, zoals de ledenadministratie (met
de gegevens van alle parochianen), de administratie van
de begraafplaatsen en de administratie van de ontvangen
kerkbijdragen. Dat is voor de vele vrijwilligers die deze administraties tot op heden verzorgden, een hele verandering.

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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En wat merkt u daarvan? Helemaal niets, als het goed is.
Maar weet dat veel van uw medeparochianen daar druk
mee bezig zijn geweest en nog steeds zijn.
Namens de werkgroep AVG: Tom Zuijdervliet

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. 3 (april 2019) kunt u uiterlijk op
11 maart aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 29 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
Oude Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88		
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oude AdeRijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

N
E
R
E
JONG
Stille omgang

Op zaterdag 16 maart vindt in de Mozes en Aäronkerk
in Amsterdam het Stille Omgang Jongerenprogramma
plaats. Een uniek evenement in Nederland! Een kans voor
ontmoeting; ontmoeting met andere jongeren en met
Christus. In 1345 vond er een wonder plaats in Amsterdam. Vanaf het begin heeft dit wonder een bijzondere rol
gespeeld in de geschiedenis van de stad. God is bezig met
Amsterdam, de mensen die er wonen en de mensen die
er op bezoek komen. God is bezig met jou!

Duizenden mensen gingen je voor in het wandelen van
de stille tocht die is ontstaan naar aanleiding van de
bijzondere gebeurtenis. Wil jij hier een onderdeel van
zijn? Neem deel aan het jongerenprogramma van de Stille
Omgang, een programma voorafgaand aan het lopen van
de omgang door de hoofdstad van Nederland.

Voor de tentoonstelling selecteerde
het Bijbels Museum achttien jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.
De jonge christenen beleven hun
protestantse, katholieke of oostersorthodoxe geloof allemaal op hun
eigen manier. Ook hun culturele
achtergronden zijn divers. De verhalen gaan over
vriendschap, loslaten, vrijheid, vergeving, durven zijn wie
je bent. Zo vertelt Wai Wai (25) hoe ze worstelt om haar
vader te vergeven die ze al acht jaar niet gezien heeft.
En Joenoes (28) verhaalt over de inspiratie die hem ertoe
bracht zijn baan op te zeggen en zijn droom te volgen om
acteur te worden.

Het thema is dit jaar ‘Vreugde’. Wat vervult jou van vreugde? Wat is vreugde? Is vreugde een individuele of collectieve aangelegenheid? Hoe zit dat met de rol van God?
Datum: Zaterdag 16 maart.
Tijd: Aanvang: 19.00 uur, aansluitend op het jongerenprogramma het lopen van de Stille Omgang, einde rond
00.30 uur.
Waar: De Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207 te
Amsterdam. Alle metrolijnen vanaf Amsterdam Centraal
naar metrostation Waterlooplein.
Entree € 9,-.
Aanmelding wordt gewaardeerd maar niet noodzakelijk.
Aanmelden via aanmelding@stille-omgang.nl.
Voor meer informatie: www.sojongeren.nl Facebook
www.facebook.com/StilleOmgang. Twitter, Facebook en
Instagram via: #SO19.

Dit is mijn verhaal
Jongeren over een kantelpunt in hun leven.
Verhalen over geloof, hoop en inspiratie in Bijbels
Museum.
In de tentoonstelling Dit is mijn verhaal vertellen achttien
jonge christenen over een kantelpunt in hun leven. Zij
koppelen hun persoonlijke verhaal aan een bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. De
tentoonstelling schetst een eigentijds beeld van wat het
betekent om vandaag de dag jong en christen te zijn.
Samen representeren de achttien verhalenvertellers
het hedendaagse christendom in Nederland. Dit is mijn
verhaal is van 9 februari t/m 27 oktober 2019 te zien in
het Bijbels Museum te Amsterdam.

Fotografie: Cigdem Yuksel
Fotografie, audio en video
In de tentoonstelling zijn onder meer levensgrote foto’s
van verhalenvertellers te zien. De krachtige en tegelijk
kwetsbare portretten zijn gemaakt door Zilveren Camera
winnaar Cigdem Yuksel. In begeleidende audiodocumentaires, geproduceerd door Maartje Duin en Lotte
van Gaalen, zijn de verhalen van de geportretteerden te
beluisteren. Zes andere verhalen zijn verwerkt in korte,
poëtische films van Sanne Rovers, met animaties van
Tess Martin.
Voor meer informatie zie www. bijbelsmuseum.nl.

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

AGENDA
1 maart: 		
3 maart: 		
15 maart:
17 maart:
24 maart:

Solid Friends in Noorden
Rock Solid in Aarlanderveen
Rock Solid in Noorden
Rock Solid Aarlanderveen
Prego in Roelofarendsveen

