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Terwijl wij op de redactie ten tijde van dit schrijven net carnaval en aswoensdag achter de rug 
hebben, leest u in deze april editie alweer volop over het einde van de veertigdagentijd: de 
Goede Week. Op pagina 4 en 5 wordt deze mooie en belangrijke week in het voetlicht geplaatst. 
Wat gebeurt er allemaal met Jezus in de Goede Week? Wat vieren we precies? Ook vindt u op 
deze pagina’s belangrijke praktische informatie over de Goede Week. Waar en wanneer kunt u 
vieringen bijwonen?

Verder treft u in dit nummer informatie aan over de Vastenactie, The Passion en natuurlijk alles 
over uw eigen parochiekern. De redactie wenst u veel leesplezier en een mooie paastijd toe.

Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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Toen ik als klein kind met mijn moeder 
boodschappen deed, zag ik op een 
bankje een zwerver zitten. Dat was 
nieuw voor mij. Ik stootte mijn moeder 
aan en zei: “Wat is dat voor een rare 
man?” En ik wees naar hem. “Niet 
wijzen” zei mijn moeder, “dat is niet 
netjes”. Bovendien is niemand een rare 
man, alles is relatief. Dat legde zij mij 
uit met eenvoudiger woorden. Ik leerde 
toen dat niet iedereen hetzelfde is, 
maar daarom niet minder of méér en 
dat ik niet zo maar naar iemand moest 
wijzen.

Een wijze man zei mij eens: “Als je met 
één vinger naar een ander wijst, besef 
dan dat je met drie vingers naar jezelf 
wijst”.

Je zou kunnen zeggen als je met één 
vinger een ander beschuldigd, krijg je 
het drie keer terug. In de bijbel staat 
ook zoiets: Als je de splinter uit het 
oog van een ander wilt halen, haal dan 

eerst de balk uit je eigen oog (Matthëus 
7:4-5). 

Het heeft ook een beetje te maken met 
jezelf beter vinden dan een ander. 
Als er in de bijbel staat dat je behoort 
tot het uitverkoren volk wordt dat 
al gauw verkeerd opgevat. Dat je 
dan méér bent dan de ander. Maar 
het betekent dat God het volk heeft 
uitverkoren om de Verlosser voort 
te brengen. Omdat Hij het aan hun 
vaderen beloofd had (Deutronimium 
7:6-8). Niet meer en niet minder. In 
Gods ogen zijn we allemaal gelijk. 

Niet hetzelfde, iedereen is anders, 
uniek. Niemand is boven ons gesteld, 
zelfs niet de apostelen, ook al schrijft 
Lukas (6:1-2) over de zending van de 
apostelen dat Hij ze de macht geeft 
geesten uit te drijven en zieken en 
kwalen te genezen. Daarmee geeft 
Hij ze de macht om dienstbaar te zijn, 
niet om méér te zijn dan een ander 
ook al wordt die fout snel gemaakt. 
Onze Paus noemt zich dan ook terecht 
“Dienaar der dienaren”.

Rob Aupers

INHOUD

Gebed 

Heer geef mij 
Uw wijsheid,
zodat ik U
en anderen
dienstbaar kan zijn.
Amen.

Heeft u een kort gebedje? Deel het met 
ons via samenstromen@gmail.com
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rondom de altaartafel samenkomen. 
De kerk maakt niet de Eucharistie, maar 
de Eucharistie maakt de kerk. De kerk 
verzamelt zich rondom de Eucharistie 
waarin wij Christus ontmoeten. Zijn le-
ven, zijn lijden (offer) en zijn verrijzenis 
zijn geen gebeurtenissen van lang gele-
den, van ooit, waaraan wij terugdenken. 
Nee, het zijn gebeurtenissen van NU. 
Zijn leven, zijn lijden en sterven en zijn 
verrijzenis is nog één grote gebeurtenis 
die zich telkens voltrekt. Het gebeurt 
nog steeds voor ons.

Zo is de Eucharistie niet een statisch 
gebeuren, maar een levende aanwezig-
heid en ontmoeting met Christus die 
ons meeneemt in zijn liefde, lijden en 
verrijzenis. Eucharistie is dus meer dan 
even bij elkaar komen. Eucharistie is 
meer dan: “Kom maar in de kring” en 
“Samen delen, ja gezellig”.

En als wij geloven dat Christus in de 
Eucharistie aanwezig is, dan zal het niet 
zo zijn, dat Hij weer afwezig is na de 

zegen en zending. Zijn aanwezigheid 
in de vrucht van de Eucharistie, de H. 
Communie is permanent. Daarom is de 
Eucharistische aanbidding van belang 
voor ons leven. Geen grotere ontmoe-
ting met Christus is denkbaar dan bid-
den bij het H. Sacrament. 

Ons leven mogen we dan neerleggen 
(verdriet en vreugde) aan de voeten van 
Christus die op mystieke wijze aanwezig 
is in de H. Communie, in de H. Hostie. 
Eucharistie, het is de bron van ons ge-
loofsleven. Door Christus aan de kerk 
toevertrouwd toen Hij zei: “Zie, ik ben 
met u, alle dagen van uw leven.” Zie!! 
We mogen Hem zien en zelfs naar Hem 
opzien in het H. Sacrament. 

Laten we deze tijd gebruiken om de 
Eucharistie intens te vieren. En waar dat 
niet kan, voelen we ons verbonden met 
de gelovigen die dat wel vieren en delen 
wij in de H. Communie. 
 
Diaken André van Aarle

Veertigdagentijd – 
Tijd voor bezieling

Pastoraal

“Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde 
jaarlijks met een zuiver hart naar het 
paasfeest toe te gaan: Dit is een tijd van 
meer toeleg op het bidden, van grotere 
aandacht voor de liefde tot de naaste, 
een tijd van grotere trouw aan de sacra-
menten waarin wij zijn herboren.”

De Veertigdagentijd leidt ons naar de 
drie belangrijkste dagen van de kerk en 
van ons geloofsleven: Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en de Paasnacht. Alle 
drie de dagen hebben zicht op het le-
ven hier en over de grens van de dood 
heen. Er is geen reden meer voor twijfel 
als we deze dagen vieren. Laat ik mij 
beperken tot de Witte Donderdag. Op 
deze dag worden immers de Goede 
Vrijdag en Pasen al zichtbaar.

Tijdens het Laatste Avondmaal maakt 
Jezus zijn apostelen (en uit hen ont-
staat de kerk) duidelijk dat lijden, ster-
ven en verrijzenis deel uitmaken van 
Zijn en ons leven. Hij viert het Joodse 
Paasfeest, het feest van de uittocht 
uit Egypte. Het is Jezus zelf die aan dat 
specifieke uittocht verhaal en het bij-
behorende feest een andere, diepere 
wending geeft. Wat Hij gaat meemaken 
legt Hij neer in brood en wijn. Zijn lij-
den, zijn sterven en zijn verrijzenis, zijn 
Leven drukt Hij uit in de dankzegging 
(Eucharistie) over brood en wijn. Daarin 
is Hij aanwezig. De apostelen besef-
fen dat des te meer als zij in de eerste 
geheime kleine christelijke gemeentes 
Eucharistie gaan vieren. Daarin ont-
moeten zij Christus.

Zo komen de eerste Christenen samen; 
en ook wij. Christenen zijn mensen die 

Op woensdag 6 maart startte de Veertigdagentijd, oftewel de Vastentijd. De katholieke traditie is door 
20 eeuwen heen een sterke traditie geworden waarin het hele leven in het jaar wordt gevierd en gevoed. 
In één van de prefaties (voorwoord) van het Eucharistisch gebed dat wij bidden in de Veertigdagentijd, 
bidt de priester: 
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Clara & Franciscus Vieren

In alle kerken zijn de kinderen welkom met hun versierde 
Palmpasen stok. Een mooie rijke traditie waarin heel de 
Goede Week zichtbaar wordt. 

Het palmtakje verwijst naar de 
intocht in Jeruzalem, Christus 
wordt als een koning binnen 
gehaald. Het broodhaantje 
verwijst naar het Laatste 
Avondmaal, waarbij Christus de 
Eucharistie instelde en zich zelf 
gaf en nog geeft als het Levend 
Brood, de Heilige Communie. 
Het haantje (geen haasje!) ver-
wijst naar de haan die kraaide 
toen Petrus zijn band met  
Jezus ontkende.

Het kruishout zelf toont de dag van het lijden en sterven van 
Christus. De heerlijke lekkernijen en de mooie kleuren verwij-
zen naar Pasen, Jezus is verrezen uit de dood!!

Palmzondag - 14 april
H.H. Petrus & Paulus Aarlanderveen zo.  9.15 u.
H. Adrianus Langeraar za.  19.00 u.
OLV Hemelvaart Nieuwkoop za.  19.00 u.
H. Nicolaas Nieuwveen zo.  11.15 u.
H. Martinus Noorden zo.  9.15 u.
H. Joh. Geboorte Zevenhoven za.  19.00 u.
OLV Geboorte Hoogmade zo.  9.15 u.
H. Jan de Doper Leimuiden zo.  11.15 u.
H. Petrus Roelofarendsv. zo.  10.30 u.  
 (TV Uitz.)
OLV Geboorte Rijpwetering za.  19.00 u.

Triduüm Sacrum, 
de heilige Paasdriedaagse

In de Goede Week en het 
Paastriduüm volgen we Jezus op 
de voet. Een bijzondere tijd die 
we elk jaar opnieuw beleven.
Eerst is er de feestelijke intocht 
van Jezus in Jeruzalem, waar 
hij wordt toegejuicht door de 
mensen. Daarna slaat de stem-
ming echter snel om. Hij heeft 
nog een laatste maaltijd met zijn 
leerlingen, maar  later die avond 
wordt Jezus verraden en gevan-
gen genomen. Na veel tumult en 
oproer volgt zijn veroordeling, 
zijn lijdensweg en dood aan het 
kruis. De dag erna is het stil, zijn 

lichaam is in het graf gelegd, zijn leerlingen en volgelingen 
zijn gedompeld in rouw en verdriet.

Maar na de sabbat, de rustdag, vinden ze het graf leeg en 
wordt hen gezegd: Hij is niet hier, Hij leeft! 

We vieren deze dagen van Goede Vrijdag, Witte Donderdag 
en de Paaswake als een geheel. We verwelkomen u graag in 
de vieringen in een van beide parochiekerken.

H. Adrianuskerk, Langeraar 
18 april  19.00 u. Instelling van de H. Eucharistie 
19 april  19.00 u. Lijdensverhaal van Jezus Christus  
20 april  21.00 u. Paaswake
20 april  19.00 u.  Paaswake met de gezinnen
  H.H. Petrus en Paulus, Aarlanderveen
  
H. Petruskerk, Roelofarendsveen
18 april 19.00 u. Instelling van de H. Eucharistie 
19 april  19.00 u. Lijdensverhaal van Jezus Christus 
20 april  21.00 u. Paaswake
20 april  19.00 u. Paaswake met de gezinnen
  H. Jan de Doper, Leimuiden

Palmzondag
We gedenken de intocht van Christus in Jeruzalem. Maar 
ook horen wij al wat er die week gaat komen: Zijn lijden en 
sterven. De ene dag wordt Hij nog toegejuicht, en een paar 
dagen later gedood. 
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Kalender April 2019

2, 9, 16, 23, 30 april    19.30 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen                                    Schriftinstuif

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

14 april     10.30 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen                                    TV-viering

14 april    19.30 uur    O.L.V. Hemelvaartkerk, Nieuwkoop                                Matthäus Passion

17 april      19.30 uur    HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Rotterdam    Chrismamis

18 april      16.15 uur     St. Antoniuskerk, Dordrecht                                        The Passion, zie pagina 28  
     van dit blad

Clara & Franciscus De Goede Week

Witte Donderdag 

De laatste avond dat Jezus maaltijd hield met zijn apostelen 
en het teken van dienstbetoon gaf in de voetwassing. Hij gaf 
hen daarbij de opdracht dit te blijven doen, tot gedachtenis 
aan Hem. We vieren deze avond de instelling van de Heilige 
Eucharistie en de instelling van het priesterschap.

Daarbij spelen vier elementen een belangrijke rol. Ten eerste 
uittocht en bevrijding. De bevrijding van het Joodse volk 
wordt ook onze bevrijding door Jezus’ dood en verrijzenis Als 
tweede dienstbaarheid. Als de Zoon doet Jezus het werk van 
een slaaf, aan wie veel is gegeven wordt ook veel gevraagd. 
Bij het derde element gaat het om de maaltijd. Er klinken 
woorden als dankbaarheid; verbondenheid, gemeenschap, 
feest, zegen, offer, leven. En tenslotte gaat het deze avond 
om verraad. Een nacht waarop onze donkere kant naar bo-
ven komt drijven.

Goede Vrijdag 
Een vraag die vaak gesteld wordt is waarom Goede Vrijdag 
nu eigenlijk ‘goed’ is. Op Goede Vrijdag staan we namelijk 
stil bij een heel moeilijk moment. Jezus sterft aan het kruis. 
Hij voelt zich alleen en in de steek gelaten. In de kerk komt 
dit verdrietige moment tot uiting. Het altaar is leeg, er wordt 
deze dag geen Eucharistie gevierd. ’s Middags bidden we met 

elkaar bij de kruisweg 
van Jezus. In de kerk 
komen we samen we 
samen om te luisteren 
naar het Lijdensver-
haal en om het kruis te 
vereren. 

Echter het verhaal 
stopt niet op Goede 
Vrijdag. Jezus sterft 
weliswaar aan het 
kruis, maar uiteindelijk 
zal Hij verrijzen, met 
Pasen laat God zien 
dat de dood niet het 
laatste woord heeft. Het Paasfeest mag een bron van hoop 
zijn. En dat maakt Goede Vrijdag ‘goed’. 

Op Goede Vrijdag dalen we met Jezus in het graf om zo met 
Hem op het Paasfeest te kunnen verrijzen.  

Kruisweg – 19 april om 15.00 uur
Met bijzondere aandacht voor de kinderen:
H.H. Petrus en Paulus  Aarlanderveen
OLV Hemelvaart Nieuwkoop 

En verder in:
H. Martinus  Noorden
H. Johannes Geboorte Zevenhoven
H. Nicolaas Nieuwveen
OLV Geboorte Hoogmade
H. Jan de Doper Leimuiden
H. Bavo Oud Ade
H. Petrus Roelofarendsveen
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Johan Backx en Piet Graafmans zijn 
twee van de 35 vrijwilligers van VAI. 
In de grote bus kwamen ze samen uit 
Alphen naar Oude Wetering gereden 
voor een interview. 

 ‘Ze noemen ons in Alphen de drie een-
heid, Piet, Johan en de bus. Altijd met 
z’n drieën onderweg voor brengen of 
halen van spullen’. Backx woont in Al-
phen, hij werkt sinds 2011 bij de werk-
plaats daar. Komend uit de Metaalsec-
tor, via de WW en prepensioen was het 
een prima invulling voor zijn tijd. ‘Mooi 
werk, fijn om iets te kunnen betekenen. 
Slijpen, boren, met de bus door het 
land’. Piet Graafmans is er al sinds 2002 
bij. Ook hij werd werkloos in de Metaal-
sector en is heel graag bezig met dit 
vrijwilligerswerk: ‘Momenteel leveren 
we vooral aan projecten in Tanzania en 
Oeganda. Vanmorgen waren we weer 
een container aan het volladen’. Backx 
vertelt: de Stichting VAI betaalt het ver-
voer van de goederen tot de haven Dar 
es Salaam. Daar staat een intermediair 
klaar van een van onze projecten en die 
loodst de spullen langs de douane en 
zorgt dat ze veilig bij de juiste mensen 
terecht komen. Regelmatig gaat onze 
(onbezoldigd) directeur naar Afrika om 
te controleren of alles op rolletjes blijft 
gaan. Momenteel zit hij in Kameroen 
om te kijken of in die plaats projecten 
kunnen worden toegevoegd. Zie ook 
www.vraagenaanbodinternationaal.nl.

Clara & Franciscus Ontmoeting  

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van 
Vraag en Aanbod Internationaal. ‘We 
leveren nu aan 26 projecten gereed-
schap en hulpgoederen, aan mensen 
die niets hebben. Maar dat betekent 
niet dat we ze afdankertjes sturen. 
Het doel is om mensen gereedschap 
te geven waar ze zelfstandig hun kost 
mee kunnen verdienen. We maken 
bijvoorbeeld gereedschapskisten voor 
scholen voor negen beroepsgroepen: 
automonteur, bankwerker, elektro-
monteur, fietsenmaker, landbouwer, 
loodgieter, metselaar, timmerman en 
schoenmaker. Wie voor de opleiding 
slaagt krijgt de complete kist mee en 
heeft direct een baan. Ook sturen we 

Vraag en Aanbod Internationaal, 
het gereedschap voor de wereld
De Stichting Vraag en Aanbod Internationaal (VAI) is in 1985 opgericht. In de beginjaren ’80 heerste er 
grote werkloosheid in Nederland.  De Stichting verzamelde opdrachten voor een werkplaats waar dan 
jongeren werkervaring konden opdoen. Ze reviseerden vooral gereedschap en vervoersmiddelen, die 
naar kansarme mensen in ontwikkelingslanden gingen. De eerste werkplaats was in Tilburg in een 
Fratershuis, waar ze fietsen voor Miva opknapten. Het aantal werkplaatsen groeide explosief. In mei ’95 
waren er 35. Momenteel blijft de teller op zeven steken, maar de efficiëntie van het hele proces is enorm 
toegenomen. Alles draait op vrijwilligers. Een grote werkplaats staat in Alphen N-Brabant. In het hele 
land zijn verzamelpunten en acties. In mei 2019 is er in Roelofarendsveen een inzameling.

naaimachines, soms kleine draaiban-
ken of grotere machines waar op de 
scholen dan mee gewerkt kan worden.

Johan Backx is coördinator van de 
komende inzameling in Roelofarends-
veen. Twee jaar geleden was er in 
Roelofarendsveen ook een actie om 
gereedschap in te leveren en dat was 
een groot succes. In de media wordt 
locatie en datum bekend gemaakt. Alle 
gereedschap, hulpgoederen, rolstoelen, 
naaimachines enzovoort zijn welkom, 
als ze tenminste nog gereviseerd kun-
nen worden. Even geen fietsen en geen 
rollators want daar komt de stichting 
momenteel in om!

Piet Graafmans (links) en Johan Backx

Stichting Vraag en Aanbod Internationaal (VAI) 
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Uitnodiging informele 
bijeenkomst
Op welke wijze behouden en verster-
ken we de vitaliteit van onze kerk (-ge-
meenschap)? Daarover willen wij graag 
eens van gedachten wisselen door 
middel van een informele bijeenkomst 
op woensdag 17 april in het Achterom 
Noordeinde 26 Aarlanderveen. Aan-
vang 20.00 uur. Tijdens deze bijeen-
komst staat bovenstaande vraag cen-
traal. Aarlanderveen beschikt over een 
zeer sterke en jonge kerkgemeenschap. 
Hierin zijn veel vrijwilligers actief, zowel 

jong als oud. We zien echter ook dat 
de gemiddelde leeftijd oploopt en het 
aantal jonge actief gelovigen terug 
loopt. De verwachting is dan ook dat de 
beheerkosten van ons mooie kerkge-
bouw en aangrenzende faciliteiten over 
een steeds kleinere groep parochianen 
verdeeld  gaat worden. De komende 
jaren zal dit niet direct spelen maar we 
moeten verder kijken om een gezonde 
gemeenschap te behouden. 

Dit geldt voor alle kernen in de Heilige 
Clara parochie. Nu is er nog tijd om 
alle opties en keuzes te bekijken en 
bespreken. En te komen tot een visie 
op de toekomst. Daarvoor hebben wij 
uw hulp, mening en inspiratie nodig. U 
bent van harte uitgenodigd. Wij hopen 
u graag op woensdag 17 april te mogen 
verwelkomen!
 
Beheercommissie Parochiekern 
Aarlanderveen

Kinderkerk - Palmpasen
Zondag 14 april, om 9.15 uur, is de 
Palmpasenviering. Ook dit jaar willen 
wij weer vele mensen verblijden met 
een mooie Palmpaasstok. Doe je ook 
mee? 

Zondag 14 april 2019 is het Palmpasen! 
Met Palmpasen vieren we de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Hij kwam op 
een ezel en werd toegejuicht met  
Hosanna. De mensen langs de weg 
zwaaiden hem toe met palmtakken. 
Iedereen wilde hier natuurlijk bij aan-
wezig zijn. Je begrijpt dat de ouderen, 
zieken en mensen met een handicap 
dat niet konden.

Clara parochie  

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

Luisteren naar de hemel
Er valt van alles uit
De hagel hagelt hagelwit
De regens klateren luid
Luister als de storm begint
Naar het donderen van  
de donder
Luister naar de lentewind
Hij fluistert zo bijzonder
En luister naar het lieve lied
Van vogels in de luchten
Kijk omhoog naar het  
blije blauw
En hoor de mensen zuchten...

Toon Hermans

Lief en leed

Overleden
28 december Huib Hoppenbrouwer            74 jaar
19 februari  Jacobus Zevenhoven               74 jaar
4 maart     Damianus  Koop                     65 jaar

Daarom willen wij elk jaar met Palm-
pasen een beetje van die sfeer bij de 
mensen thuis brengen. De Palmpasen-
stokken zijn bedoeld voor ouderen, 
zieken en hulpbehoevenden in onze 
parochie. Hoe leuk het ook is om een 
Palmpasenstok te maken voor je eigen 
kwieke opa of lieve oma, de stokken 
zijn bedoeld voor mensen die wel een 
opkikkertje kunnen gebruiken. Daarom 
is het fijn dat wij vanuit onze parochie 
bij veel mensen een Palmpasenstok 
kunnen brengen. Het is heel fijn als jij 
zelf thuis ook een stok voor iemand 
maakt!
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Doe je mee? Ook als je niet iemand 
kent, die voor een Palmpasenstok in 
aanmerking komt, kun je meedoen! Je 
kunt aan de werkgroep Kinderkerk een 
naam en adres vragen van iemand, 
voor wie je de stok kunt maken. Bel 
gerust het telefoonnummer verderop 
de bladzijde!

Wanneer je al weet voor wie jouw stok 
moet worden (iemand binnen onze 
parochie die niet meer in de gelegen-
heid is om Palmpasen in de kerk mee 
te maken, of dit jaar in het bijzonder 
een steuntje kan gebruiken), wil je dat 
dan aan de werkgroep doorgeven? 
Dan kunnen wij zorgen voor een goede 
spreiding van de Palmpasenstokken 
door de parochie. 

Hoe versier je zo’n stok? Je start met 
een houten kruis, die je bijvoorbeeld 
omwikkelt met crêpepapier. Daarna 
ga je er allemaal dingetjes aanhangen. 
Hierbij kun je denken aan: fruit, (zoals 
kiwi, mandarijn, appel, druiven) thee-
zakjes, verpakte koekjes, zakjes snoep, 
chips, geurzakjes, mooie tekeningetjes, 
lieve spreuken op papier, etc. Je kunt 
ook een ketting van dop pinda’s rijgen, 

aan een stevige draad van ongeveer 
90 cm. Ook een slinger van toffees of 
paaseitjes staat heel gezellig. Vergeet 
niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij 
de bakker) bovenop de stok te plaatsen.

Op zondag 14 april is om 9.15 uur de 
Palmpasenviering. Heb je een Palmpa-
senstok bij je dan kun je 20 minuten 
voordat de kerk begint (dus 8.55 uur), 
naar ’t Achterom komen. We gaan dan 
in optocht de kerk in. De pastor zegent 
de Palmpasenstokken. Na de viering 
kun je de Palmpasenstok dan gaan 
wegbrengen. Tijdens deze viering zal er 
ook crèche zijn.

Wij hopen het voor zoveel mogelijk 
kinderen en ouders mogelijk te maken 
om deze bijzondere, feestelijke zondag 
mee te vieren.  Wanneer je dit jaar je 
Eerste Heilige Communie gaat doen en 
je hebt nog nooit meegedaan aan het 
Palmpasenfeest, zijn dat twee extra 
goede redenen om mee te komen 
doen. Als je nog vragen of suggesties 
hebt, dan kun je altijd even bellen naar:
Esther van der Salm (0172) 21 13 00 of 
Sandy Beckers (0172) 60 21 08.

Houten palmpasenkruisen kun je op-
halen bij Esther van der Salm (Westka-
naalweg 68e, Ter Aar) of Sandy Beckers 
(Walnootstraat 28, Ter Aar), als je geen 
hout hebt om een kruis te maken, maar 
wel thuis een stok wilt versieren. Wel 
even van tevoren bellen a.u.b.

Op vrijdag 19 april is het Goede Vrij-
dag. Er is dan om 15.00 uur een korte 
kerkviering, onder leiding van Pastor 
Bosma: ‘de kruisweg’. Aan de hand van 
een digitale voorstelling wordt het ver-
haal van de kruisiging van Jezus verteld. 
Hopelijk zien we jullie dan ook !

Werkgroep Kinderkerk

Koningsdag 
Op Koningsdag  27 april is er een  
viering om 19.00 uur. Na afloop van 
deze viering kunt U in het Achterom 
samen komen onder genot van een 
Oranjebittertje.

Pastoraatsgroep

Aarlanderveen

Een brandend kaarsje

Er leefde eens een brandend kaarsje, 

het was liefdevol en wijs.

het wilde de wereld graag verlichten, 

pakte zijn koffer en ging op reis.

Hij droeg zijn vlammetje met vreugde 

en deelde rijkelijk om zich heen.

De warmte die dan voelbaar werd 

stroomde vrij voor iedereen.

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 

straalde hij tot in de lucht.

Waar hij ook maar binnenkwam 

sloeg het donker op de vlucht.

Hij keek verwonderd en ontdekte 

de afnemende duisternis.

Hij juichte blij en opgetogen: 

dat dit de kracht van LIEFDE is!
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Clara parochie  

Palmpasen 
Dit jaar maken we de Palmpasenstok-
ken op zaterdag 13 april. We beginnen 
om 15.30 uur tot ongeveer 17.00 uur 
in het Koetshuis naast de kerk. Voor 
de onkosten stellen we een vrijwillige 
bijdrage voor tussen de €2 tot €5 per 
kind. Wat over is gaat naar het project 
van de vastenactie. De gezinsviering 
is om 19.00 uur waarna de gezegende 
Palmpasenstokken mee naar huis 
genomen worden. Mocht u geen adres 
hebben voor de stok? Laat het ons we-
ten dan zorgen wij voor een goed adres 
waar u hem heen kunt brengen.

Wat neemt uw kind mee? Een houten 
kruis (ongeveer 60x40 cm) met iets lek-
kers voor eraan (denk aan theezakjes, 
chocolade eitjes, mandarijntjes, koek-
jes, reepjes) en de vrijwillige bijdrage. 
Wij zorgen voor het crêpe papier, 
een broodhaantje en het palmtakje. 
Als er nog ouders zijn die ons wil-
len helpen deze middag: Heel graag! 
In verband met de organisatie is het 
wenselijk dat u uw kind van tevoren 
aanmeldt. Dit kan tot 6 april, per mail: 
sandra.versluis@live.nl of app 
(06) 133 513 19. We gaan er een  

van het bisdom constant in de weer om 
het onderhoud goed in beeld te hou-
den en uit te voeren. In het afgelopen 
jaar is er een meerjaren onderhouds-
plan opgesteld en voorgelegd aan de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Het onderhoudsplan omvat een peri-
ode van 6 jaren. Het plan is inmiddels 
goedgekeurd door de rijksdienst en 
een kleine subsidie is gereserveerd. De 
werkzaamheden worden voornamelijk 
gericht op de toren en de zuidwest 
gevel van de kerk. 8 maart is gestart 
met het eerste overleg om te komen 
tot een goed onderhoudsplan. Een 
goede inventarisatie en beschrijving 
van de werkzaamheden is de basis van 
een goede restauratie. Een helder en 
compleet bestek is ook noodzakelijk 
voor beheersing van de kosten. 

De uitvoering van het groot onderhoud 
zal binnen de planperiode van 6 jaren 
moeten worden uitgevoerd.  Dit jaar zal 
voor de beheercommissie in het teken 
staan van voorbereiding. Er moet een 
goed bestek worden opgesteld zodat 
het werk kan worden aanbesteed. In 
de Samenstromen zullen wij u op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen 
rond dit project. 

Namens de beheercommissie, 
G. van Rijn

Langeraar
H. Adrianuskerk

mooie middag en viering van maken  
de 13e april.

Groeten van de Palmpasen dames

De kerk van Heilige Adrianus
Fier rijst de toren van de H. Adrianus-
kerk op uit het omringende polderland-
schap. Met recht wordt de kerk dan 
ook in de volksmond aangeduid als 
“de kathedraal van de Rijnstreek”. Voor 
velen is de kerk dan ook een baken in 
het weidse polderlandschap. Komend 
vanuit het noorden ontvouwt zich, 
bij het passeren van de brug over de 
Drecht in Leimuiden, de open groene 
oase van het groene hart van Holland 
met dat baken, de Adrianuskerk. Een 
kerk om trots op te zijn en dat willen 
we zo behouden. 

Het is al weer 25 jaar geleden dat de 
kerk en een deel van de toren een 
forse restauratie hebben ondergaan. 
De toren rijkt hoog in de lucht maar is 
daardoor ook een prooi voor regen en 
wind. Onderhoud aan metsel- en voeg-
werk, luiken, etc. is aan de orde. De 
beheercommissie en het kerkbestuur 
zijn tezamen met de bouwinspecteur 

Twee jubilarissen van Soli Deo. Kees en Nico Hoogervorst, 60 jaar koorzanger!
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Langeraar

Vanaf de Adrianustoren

•  Op 30 maart organiseert de Pastorale dienstverlening van het Bisdom Rotter-
dam een ontmoetingsbijeenkomst voor alle leden van de pastoraatsgroepen. 
Het thema die dag is: Om het geloof levend te houden.

• Donderdag 11 april komt de pastoraatsgroep weer bij elkaar voor overleg. Zijn 
er vragen, ideeën laat het ons weten.

•  Wij zijn op weg naar Pasen en in de veertigdagentijd is op woensdag de kerk 
van 12.00 uur tot 13.00 uur geopend voor stilte en aanbidding. Rond 12.30 uur 
is er een kort gebed. U bent van harte welkom!

• Op zaterdag 13 april, het weekeinde van Palmpasen, zullen de kinderen weer 
hun Paastak in de kerk brengen.  De paastakken zullen aan mensen gegeven 
worden die het nodig hebben. Tijdens de viering zal met de vastenactie ook 
aandacht besteed worden aan het project “Schoon drinkwater voor Kinko C in 
Tanzania”.

• Op woensdag 17 april om 19.30 uur vindt in de HH. Laurentius en Elisabeth 
kathedraal in Rotterdam de Chrismaviering plaats. De bisschop zegent de olie 
voor de geloofsleerlingen en de olie voor de zieken. De olie voor de geloofs-
leerlingen is bestemd voor degenen die zich voorbereiden op het doopsel. De 
olie voor de zieken is om degene te zalven die ernstig ziek zijn of door ouder-
dom zeer verzwakt. De bisschop wijdt ook het heilig Chrisma. De dopelingen 
ontvangen na het doopsel het heilig Chrisma en hiermee worden de vormelin-
gen gezalfd. 

• In onze kerk vindt het paastriduüm plaats. Het is de periode die begint met 
de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met paaszondag. In deze 
periode wordt het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdacht. Ook 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken deel uit van het paastriduüm. Voor een 
overzicht van de aanvangstijden van de vieringen wordt verwezen naar het 
vieringenrooster.

• Maandag 22 april, tweede Paasdag, is in de Claraparochie alleen in Langeraar 
om 10.00 uur een Eucharistieviering. Na de viering is er koffie ontmoeting.

• De pastoraatsgroep wenst u op weg naar Pasen een goede voorbereiding. 

• Er start weer een nieuw blok van 8 stilte- en meditatie avonden op 8 mei. 
Graag wel van tevoren doorgeven op (06) 282 562 86 (kan via whatsapp) of  
Liesbeth.vw@hetnet.nl.

• Op maandag 11 maart was er een herdenkingsdienst voor 27 bewoners van de 
Aarhoeve die het afgelopen jaar overleden zijn. Het thema was “uw naam weer 
even in het licht”.

Na de viering van zaterdag 13 april om 
19.00 uur zal de Vastenactie-estafette 
voor het project:

 ‘SCHOON DRINKWATER VOOR
 KINKO C!’  in Tanzania
bij ons in Langeraar plaatsvinden. 
Tijdens de viering zal het kinderkoor 
‘De Vrolijke Noot’ zelfs  Afrikaanse 
klanken laten horen. Kees Kempenaar 
en/of Els de With uit Leimuiden, de ini-
tiatiefnemers van dit project, krijgen de 
gelegenheid zich voor te stellen en al 
enige uitleg te geven over het project. 
Al ruim 20 jaar werken Kees en Els aan 
verbetering van drinkwatervoorzienin-
gen in Tanzania. 

Na de viering zal er voor alle aanwezi-
gen koffie/thee/limonade geschonken 
worden met een Afrikaanse lekkernij 
erbij. Voor de kinderen staan vele 
spellen klaar dat betrekking heeft op 
dit project in Afrika. Met behulp van 
een spelkaart kunnen zij deze spellen 
aflopen. 

Alle overige aanwezigen mogen een 
boeiende presentatie verwachten, 
waarbij Kees en Els heel veel willen 
vertellen over dit geweldige waterpro-
ject in Kinko C. Na afloop verwachten 
we dat u voor dit mooie project graag 
wilt doneren.  

MOV-werkgroepsleden Claraparochie

Lief en leed

Overleden
17 februari Adrianus Petrus Cornelis Touw             79 jaar
25 februari  Johannes Wilhelmus van der Hoorn                95 jaar
28 februari  Pieter Josephus Akerboom                          76 jaar
1 maart Johanna Gerarda Markwat- van den Helder   93 jaar
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Mariabeeld 
Langzaamaan beginnen onze parochi-
anen het Mariabeeld te missen. Eerst 
werd er nog gevraagd wat er met het 
beeld gebeurd was, maar dan kon uit-
gelegd worden dat het beeld weg is en 
er een foto voor in de plaats is gehan-
gen op ware grootte, omdat het anders 
zo’n kale plek is. Niet iedereen had dat 
meteen in de gaten!!

Hieronder een foto van de gehavende 
hand, waarvoor de nieuwe vingers al 
klaar liggen. Links de scheuren in het 
gezicht die worden gedicht en gepolijst.
Het beloofd een schitterend beeld te 
worden! We houden u op de hoogte 
via het prikbord achter in de kerk. Daar 
kunt u ook de biografie lezen van de 
restauratrice.

BCP

Palmzondag 14 april: 
Matthäus passie 
Al enkele jaren een mooie traditie om 
de Goede Week te beginnen met een 
uitvoering van de Matthäus passie 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. 

Op het scherm is het verhaal onderti-
teld, zodat u het goed kan volgen.
Toegang is gratis, na de pauze is er 

een collecte. Pieter Jan Leusink heeft 
toestemming gegeven voor het gebruik 
van zijn DVD in de kerk voor publiek. 
Vanaf 19.00 uur is de kerk open. Om 
19.30 uur beginnen we.

Tentoonstelling
In de voormalige biechtstoel is gedu-
rende de vastentijd het kruisbeeld van 
dichtbij te bewonderen dat normaal ver 
weg op het altaar staat. Op het altaar 
staan gedurende de vastentijd een 
ander kruis, het oudste uit de collectie 
van onze kerk. Aan de deur vindt u 
weer de nodige uitleg.

Samenstromen
Onze parochianen lezen de Samen-
stromen!! Goed om te weten.
Hoe zo? We werden aangesproken 
door verschillende parochianen over 
een artikel in de Samenstromen in het 
kader van Maria Boodschap, waarin 
stond dat de engel Michaël Maria be-
zocht. Michaël is “de strijder”. Zij werd 
natuurlijk door “de Boodschapper” 
bezocht en dat is Gabriël. Kleine vergis-
sing, kan gebeuren, maar het viel een 
aantal mensen op. Weten wij weer dat 
ons lijfblad gelezen wordt!!

Kernredactie

Vastenactie 
De landelijke Bisschoppelijke Vasten-
actie geeft een extra bijdrage aan Spot 
Tanzania uit Leimuiden. Kees Kempe-
naar en zijn vrouw Els bemiddelen en 
controleren al jaren de Tanzaniaanse 

organisatie Chamavita, die al meer dan 
20 jaar duurzame waterprojecten in het 
noordoosten van Tanzania ontwikkelt. 
De MOV ‘s van Clara en Franciscus za-
melen met hun acties geld in voor veilig 
en betrouwbaar drinkwater in het dorp 
Kinko c. Bij een bron hoog in de bergen 
zal een stuwmeer aangelegd worden. 
Vanaf dit waterreservoir zal het water 
via leidingen door de zwaartekracht 
naar beneden geleid worden naar tap-
punten in het dorp.

De bewoners moeten zelf de bron 
vinden en helpen met de aanleg van 
de leidingen, het transport van zand, 
grind, cement voor de te bouwen wa-
terreservoirs en de wastafels, die bij de 
tappunten zullen worden gebouwd om 
veiliger te kunnen wassen.

Er zullen mensen worden opgeleid tot 
metselaar en de watersystemen zullen 
worden ondersteund door een over-
koepelende beheersorganisatie. De  
bewoners zullen zelf betalen bijvoor-
beeld per emmer bij de tappunten.
In onze parochiekern zal na de viering 
van 7 april uitleg geven worden over dit 
project.

Er zal koffie, thee, limonade en een 
spelletjescircuit voor de kinderen zijn. 
Wilt u de bewoners helpen aan veilig 
water, dan kunt u doneren na de vierin-

Nieuwkoop
Clara parochie  O.L.V. Hemelvaartkerk

De gehavende hand van het Mariabeeld
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Samen in actie voor Afrika 
Of we nog in het Swahili konden zingen 
en of we dat wilden doen in de speciale 
viering voor de Vastenactie. Toen de le-
den van Missie en Ontwikkeling (MOV) 
ons dit vroegen hebben we niet lang 
nagedacht. Wat dacht je? Natuurlijk, wij 
willen heel graag iets doen voor Afrika. 
Dus zijn we weer hard aan het oefenen 
om op 7 april de viering op te luisteren 
met verschillende mooie Afrikaanse ge-
zangen. Wij hopen dat er veel mensen 
komen luisteren en naar ons en naar 
het verhaal van de MOV groep.

Koor Allegro

Andante en Cantabo
De koren Andante van Nieuwkoop en 
Cantabo van Noorden staat op het 
ogenblik beiden o.l.v. Hans Schoen-
makers, de dirigent van Cantabo die 
gelukkig voor Doke Leliveld, de dirigent 
van Andante wil invallen gedurende zijn 
afwezigheid. Tijdens de repetities is het 
idee geboren om meer samen te gaan 
doen. Daaruit is voortgekomen dat we 

op 1e Paasdag, zondag 21 april in de 
Eucharistie van 11.15 uur in Noorden 
samen de muzikale ondersteuning 
zullen verzorgen. We zijn hard aan het 
studeren voor een meerstemmige mis 
en andere mooie liederen. En... als u 
het hoort, en u kunt zingen (wie niet?) 
meldt u zich zeker aan ter versterking 
van het ene of het andere koor.

Andante en Cantabo

GezinsViering
Deze maand een keer een op zaterdag-
avond 13 april. We vieren dat weekend 
Palmpasen. In een feestelijke viering 
horen we het verhaal van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Een aantal kin-
deren heeft de afgelopen maand een 
mooie Palmpasenstok gemaakt tijdens 
de KinderWoordDienst. Met deze Palm-
pasenstok in de hand trekken we in een 
bonte stoet door de kerk om samen de 
intocht van Jezus in Jeruzalem te vieren. 
Je mag natuurlijk ook een Palmpaas-
stok van thuis meebrengen! Want…hoe 
meer kinderen, hoe groter de stoet en 
hoe mooier het feest. We hopen veel 
gezinnen te mogen ontmoeten.

Werkgroep GezinsVieringen.

KinderWoordDienst
Op Zondag 7 april is er tijdens de vie-
ring van 11.15 uur die in het teken staat 
van de Vastenaktie. Iemand van de 
organisatie komt ons van alles vertellen 
over het project waar we geld voor in-
zamelen: Zuiver water voor de mensen 
in Kinko in Tanzania. 
Met de Palmpaasstokken die we tijdens 
de KinderWoordDiensten in maart ge-
maakt hebben lopen we zaterdag 
13 april door de kerk. 
Vrijdag 19 april is er om 15.00 uur 
een KinderKruisweg in onze kerk. De 
kerk is trouwens open vanaf 12 uur. 
Iedereen kan dan komen bidden in de 
mooie versierde zijkapel. De kerk is dan 
leeg en kaal. We vertellen het verhaal 
van Goede Vrijdag, speciaal voor de 
kinderen. Maar…iedereen, van jong tot 
oud, van groot tot klein, is van harte 
welkom.
Eerste Paasdag, 21 april, is er ook een 
KinderWoordDienst. Deze keer is de 
viering om 9.15 uur. De KinderWoord-
Dienst is speciaal bedoeld voor kinde-
ren van groep 1 tot groep 5 (6) van de 
basisschool. Onze voorbereiding is op 
hen gericht.

Werkgroep KinderWoordDienst

Vanuit de pastoraatsgroep
Op weg naar Pasen hebben wij de 
nieuwe Paaskaars uitgekozen. De oude 
zal worden weggegeven aan iemand 
die een steuntje in de rug verdient. Alle 
informatie over de vieringen rondom 
de Goede Week en Pasen kunt u lezen 
achter in Samenstromen.

Ook hebben wij een datum vastgesteld 
voor de Seniorenviering. Dit is een vie-
ring in het bijzonder voor de ouderen 
onder ons maar iedereen is van harte 
welkom. Donderdag 9 mei zal deze 
viering zijn om 9.00 uur in onze kerk.
Dit is een eucharistieviering met zang 
van ons koor Andante. Na afloop van 
deze viering bent u van harte welkom 
voor een gezellig samenzijn in het Paro-
chiehuis. Dus zet u deze datum vast in 
uw agenda. Wij zien u graag!

Pastoraatsgroep
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Nieuwkoop

Lief en leed

Gedoopt
3 maart Owen Bernardus Nelemans, zoon van Michael en Wendy

Overleden
13 februari Jan Verhage   97 jaar
17 februari Jan Schellingerhout  83 jaar
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Clara parochie  

Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

Kinderwoorddiensten
Zondag 14 april  
11.15 uur palmpaastakken maken
Zondag 21 april  
11.15 uur Eerste Paasdag, na de dienst 
eieren zoeken in de pastorietuin 

Uitnodiging bijeenkomst 
over toekomst Kerk en 
kerkgebouw
Op 28 april a.s. zal na afloop van de 
eucharistieviering van 11.15 uur achter 
in de kerk een presentatie worden 
verzorgd door vertegenwoordigers 
van het parochiebestuur en de eigen 
beheerscommissie over de ontwikkelin-

gen van de RK kerk en in het bijzonder 
de gevolgen daarvan voor de toekomst 
van de kerkgebouwen. Wij nodigen u 
hierbij van harte uit bij deze bijeen-
komst aanwezig te zijn.

De bedoeling van de bijeenkomst is 
de parochianen te informeren over de 
huidige situatie en de toekomstver-
wachtingen van de Claraparochie als 
geheel en de parochiekern H. Nicolaas 
in het bijzonder. Er zal daarbij onder 
andere aandacht worden besteed aan 
toekomstverwachting op het gebied 
van het kerkbezoek, de financiën en 
vrijwilligers. 

Na de presentatie zullen de parochia-
nen – en eventuele andere geïnteres-
seerden – in de gelegenheid worden 
gesteld hun mening te geven over de 
huidige kerkgemeenschap en het kerk-
gebouw en de toekomstverwachtingen 
en gewenste en mogelijke acties.

In elk van de zes parochiekernen zal 
een dergelijke bijeenkomst worden 
georganiseerd of heeft deze al plaats-
gevonden.

De reacties uit de verschillende paro-
chiekernen zullen door het parochie-
bestuur worden verzameld en worden 
meegenomen bij de verdere besluit-
vorming over de toekomstvisie kerkge-
bouwen.

Beheerscommissie parochiekern 
H. Nicolaas  

Vanuit de pastoraatsgroep
We zitten alweer even in de Veertig da-
gentijd, die we ook wel traditiegetrouw 
de Vastentijd noemen.
In Nieuwveen en Zevenhoven zijn we 
dit jaar ook weer Oecumenisch actief 
en werken nauw samen met Diaken 
Van Aarle en Dominee van Gonja van ’t 
Kruis en Dominee Jan Willem van Dijk.

We zijn gestart in de R.K. Kerk op As-
woensdag en deze 3  voorgangers heb-

ben de gelovigen in de kerk getekend 
met het as wat daarvoor gezegend was. 
Het as is van de palmtakjes van vorig 
jaar, die na de viering van de zondag 
vóór de Veertig dagentijd verbrand zijn.
Op woensdag 13 maart was er een 
dienst in de Ontmoetingskerk in Nieuw-
veen, deze stond in het teken van de 
‘Biddag voor gewas en arbeid, een 
traditie in de Protestantse Gemeente.
Op 20, 27 maart was er een korte 
Vesper in de Ontmoetingskerk. Op 3, 
10 en 17 april is er nogmaals een korte 
Vesper om 19.00 uur.

In de Goede Week, op 16 april, zal er in 
de Dorpskerk in Zevenhoven om 19.00 
uur een mooie film vertoond worden. 
We sluiten deze gezamenlijke activitei-
ten  af op Goede Vrijdag in de R.K. Kerk 
met het bidden van de Kruisweg.
We hopen dat U met velen aanwezig 
zult zijn en op deze manier een mooie, 
zinvolle Veertigdagentijd mag beleven 
op weg naar Pasen.

Miranda en Marian namens de pasto-
raatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven

Vastenactie
De landelijke Bisschoppelijke Vasten-
actie geeft een extra bijdrage aan Spot 
Tanzania uit Leimuiden. Kees Kempe-
naar en zijn vrouw Els bemiddelen en 
controleren al jaren  de Tanzaniaanse 
organisatie Chamavita, die al meer dan 
20 jaar duurzame waterprojecten in 
het noordoosten van Tanzania ontwik-

Een weggerolde steen
een open graf
ik bestorm hen met mijn vragen
van waar wanneer en hoe
en wacht –

en als het woord verstomt
de stilte spreekt
dan krijg ik zicht
op lichtend Leven
Licht
bevrijd
voorbij de kille doodsvallei

een weggerolde steen
verjaagde duisternis
lichtend Leven
waar een graf te klein voor is 

Oeke Kruythof
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kelt. De MOV ‘s van Clara en Franciscus 
zamelen met hun acties geld in voor 
veilig en betrouwbaar drinkwater in het 
dorp Kinko C. Bij een bron hoog in de 
bergen zal een dam aangelegd worden. 
Vanaf dit waterreservoir zal het water 
via leidingen door de zwaartekracht 
naar beneden geleid worden naar tap-
punten in het dorp.

De bewoners moeten zelf de bron 
vinden en helpen met de aanleg van 
de leidingen, het transport van zand, 
grind, cement oor de te bouwen water-
reservoirs. Er zullen mensen worden 
opgeleid tot metselaar en de water-
systemen zullen worden ondersteund 
door een overkoepelende beheers-
organisatie. De bewoners zullen zelf 
betalen bijvoorbeeld per emmer bij de 
tappunten.

In onze parochie zal na de viering van 
14 april uitleg gegeven worden over dit 
project. Er zal koffie, thee, limonade en 
een spelletjescircuit voor de kinderen 
zijn.

Zilverpoetsen
Dinsdag 2 april  gaan we het zilver weer 
poetsen voor het feest van Pasen.
We beginnen om 13.30 uur met (hope-
lijk) een groot aantal poetsers. Wij zor-
gen voor materiaal en koffie. Iedereen 
is welkom, mannen en vrouwen.

De poetsgroep

Eerste Heilige Communie
Op 17 maart was de presentatieviering 
voor de kinderen van Nieuwveen en 
Zevenhoven.
De kinderen uit de kernen Nieuwveen, 
Zevenhoven en Nieuwkoop vieren 
gezamenlijk hun Eerste Heilige Com-
munie op 19 mei om 11.15 uur in 
Nieuwkoop.

Kinderzegen
Op 2 februari kregen kinderen uit 
Nieuwveen en Zevenhoven de kinder-
zegen. De kinderen die de afgelopen 
2 jaar zijn gedoopt, kregen hun doop-
schelpje mee.

Rosa, Pia en Linda hadden een hele 
mooie peuter-/kleuterviering voorbe-
reid. Na afloop waren  er pannenkoe-
ken, waarvoor hartelijk dank!
 
Jubilarissen bij het 
St. Caeciliakoor
Even een laat bericht van het St. 
Caeciliakoor dat op 22 november het 
St. Caecilia patroonsfeest vierde. In de 
eucharistieviering zong het koor en 
werden daarna tien jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Pastor Bosma reikte 
hen een speldje, pen, cadeaubon en 
oorkonde uit.

De jubilarissen dit jaar waren:
Wim Harding - 60 jaar 
Mien Pieterse - 45 jaar
Anneke Putman - 40 jaar

Trees de Schrijver, Annie Wieman en 
Elly van Rossenberg - 35 jaar
Loes en Ton Jacobs, Rita en 
Ineke Jacobs - 12,5 jaar

Na de viering was er gelegenheid hen 
te feliciteren. Alle jubilarissen waren 
zeer verrast en genoten van dit 
samenzijn.

Bestuur St. Caecilia

Interview Canta Libre
Als je aan de dames van het Canta 
Libre vraagt waarom ze lid zijn van dit 
koor, krijg je enthousiaste reacties als 
“we zingen graag” en “het is zo leuk om 
met elkaar te zingen”. Het koor bestaat 
uit 24 dames en hun dirigent/pianist 
Arnaud Rosdorff.

Het koor repeteert elke woensdag-
avond in de kerk van 20.15 tot 22.00 
uur. Eén keer per maand ondersteunen 
zij een viering in de kerk waar veel 
mensen op af komen. Zij zingen voor-
namelijk popmuziek en vele teksten 
worden door henzelf gemaakt. Door 
hun zang versterken zij het samen 
vieren, waardoor ze, zoals ze zelf zeg-
gen, de boodschap van onze Heer Jezus 
Christus beter horen.

Beste leden van het Canta Libre koor, 
namens onze hele gemeenschap mag 
ik jullie hartelijk danken voor jullie inzet 
en enthousiasme.

Marian Berkhout

Peuter/kleuterviering

Nieuwveen
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Voor veel mensen is de kerk iets voor 
de zondag. Natuurlijk zijn de weekend-
vieringen, het samen vieren belangrijk 
en goed. Daarnaast kunnen er ook mo-
menten 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.

Als vooraankondiging willen wij u alvast 
attent maken op de 4 mei herdenking. 
Zoals elk jaar komen we bijeen op 
ons kerkhof bij het oorlogsgraf van 

Martinus deelt mee…
De oude palmtakjes zijn inmiddels 
verbrand en in de vorm van askruisjes 
weer over de parochianen verdeeld. 
Pastor Van de Reep ging ons hierin 
voor en gaf daarmee de start voor de 
veertigdagentijd, de voorbereidingstijd 
van Pasen. Ook de natuur bereidt zich 
zichtbaar voor, veel bollen staan al in 
bloei en de knoppen van de bomen 
beginnen te zwellen tot het nieuwe le-
ven eruit barst als explosie van levens-
kracht. 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 in het dorp Kinko in de 
heuvels van noordoost Tanzania en de 
vieringen in de Goede of Stille week. De 

Goede week begint op 14 april met de 
Palmzondagviering om 9.15 uur. Pastor 
Bosma gaat ons voor in de viering. Wij 
hopen dat er kinderen zijn met hun 
Palmpasenstokken. Een mooie traditie 
om ook de kinderen bij het verhaal van 
Jezus te betrekken. 
Tijdens de veertigdagentijd staat er 
achter in de kerk een mand voor de 
voedselbank in Rotterdam waar u 
verpakte voedingsmiddelen en andere 
levensbehoeften kunt doneren. Deze 
worden centraal via het bisdom opge-
haald en bij de voedselbank gebracht. 

Op 17 april om 19.30 uur is de cha-
risma-viering in Rotterdam. U kon 
hierover al in de vorige Samenstromen 
lezen. Op de oproep om parochianen, 
die namens Noorden aanwezig zou-
den willen zijn, was op het moment 
dat dit stukje geschreven werd nog 
geen reactie ontvangen. Informatie en 
aanmelding kan via het secretariaat of 
de pastoraatsgroep. Dit jaar is er geen 
Witte Donderdag viering in Noorden. 
Wel is er een viering op Goede Vrijdag. 
Om drie uur is er een Kruisweg waarbij 
traditiegetrouw bij alle staties wordt 
stilgestaan en het lijdensverhaal meer 
inhoud krijgt. ’s Avonds is er een Goede 
Vrijdagwake door onze jongeren van 
RockSolid en Rock-Friends. De jeugd 
komt bij elkaar in de Hervormde Kerk 
in Nieuwkoop om 19.00u en loopt ’s 
nachts naar Noorden met het ver-
lichte kruis. Inlichtingen bij Jos of Hein 
(heinw@hotmail.com) opgeven kan 
nog tot 31 maart voor jongeren vanaf 
10 jaar. In de vorige Samenstromen 
stond meer over het programma van 
de avond. 

Onze paaskaars wordt zaterdagavond 
gewijd in Langeraar waarna het Licht 
van Pasen zondagmorgen om kwart 
over elf de kerk wordt binnengedragen. 
Deze eucharistieviering zal worden 
voorgegaan door pastor Bosma met 
ondersteuning van Cantabo. Het paas-
weekend wordt afgesloten op tweede 
Paasdag in Langeraar. 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Geloven in God
in je naasten
in je zelf

Een gebod... opgelegd...
of groei van binnen uit...

Moeilijk opdracht
winst en verlies...
blijvende inzet...
spannend avontuur!

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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Simon van Capel. Na afloop willen we 
de indrukwekkende film ‘the Railway-
man’ vertonen. Het is het verhaal van 
een Britse legerofficier die tijdens 
de tweede wereldoorlog gevangen 
genomen wordt door de Japanners en 
te werk gesteld wordt bij de aanleg van 
de Birma-spoorweg. Het is een ontroe-
rende film over oorlog, menselijkheid 
en vergeving.

De Mantel van Martinus 
wordt te groot voor de 
parochiekern Noorden
Door maatschappelijke ontwikkelin-
gen neemt het kerkbezoek sterk af. In 
Noorden zien we dit door de wel zeer 
matige bezetting van onze kerk tijdens 
de weekendvieringen. Wel zien we dat 
tijdens hoogtij dagen de kerk goed 
gevuld is. En ook is de kerk goed gevuld 
tijdens vieringen rond bijvoorbeeld 
overleden dorpsgenoten. Parochianen 

die met elkaar discussieerden over 
het kerkgebouw konden zich vinden in 
deze constatering. 

Maar er kwam ook een tegengeluid. De 
parochie heeft nog steeds een belang-
rijke functie in de Noordense gemeen-
schap. En daarbij kwam gelijk de vraag, 
waarom investeren we niet meer in 
onze gemeenschap en wat minder in 
ons, weliswaar mooie maar voor nu, te 
grote kerkgebouw.

Dus er kwamen ideeën om ons kerkge-
bouw te delen met anderen. Om met 
elkaar de kosten te delen maar ook om 
onze kerk beter te benutten voor de 
samenleving. 

Er werd ook nagedacht over de rol van 
de kerkgemeenschap van Noorden in 
de samenleving. Een van de opstellers 
van het rapport daagde ons uit met de 

vraag: “Waarom ben jij katholiek en hoe 
laat je dit zien?” Laat je dat zien door 
naar een viering te gaan of door zorg te 
dragen voor de mensen van de Noor-
dense gemeenschap, door aandacht te 
besteden aan de zaligsprekingen van 
Matheus. 

De discussie over de toekomst is 
gestart. We gaan samen met u op zoek 
naar de juiste vragen om daarna een 
antwoord te kunnen geven over hoe de 
toekomst van onze kerk en kerk- 
gemeenschap er uit gaat zien. Want 
ook al is ons kerkgebouw te groot,  
het Evangelie en ook het verhaal van 
Martinus en zijn Mantel verdienen 
het om doorverteld te worden aan de 
volgende generaties.

Lief en leed

Overleden
23 februari Niek Veenman    92 jaar
5 maart  Wout van der Zwet      81 jaar

Noorden  

de lente heeft alom
de bomen weer voleindigd
de stammen dragen trots
de takken met het uitgevouwen 
blad –
wie kan het meervoud van
de duizendtallen tellen?

van dag tot dag heb ik
de knoppen goed bekeken
en om toch maar niets te missen
heb ik óók nog dagelijks hen
bewonderend getekend
lijn voor lijn
heel precies –

en zag
hoe van binnenuit
vanuit de stilte
onstuitbaar
het leven pure schoonheid schiep –

Oeke Kruythof 

Lente
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Vieringen op vrijdag
12 april Eucharistieviering  9.00 uur                                                                                                                                              
19 april Goede Vrijdag 
Kruisweg om 15.00 uur                                                                                                                                           
26 april Woord en Communieviering 
9.00 uur

Samen Schilderen 
Onder leiding van Bep Hassing hebben 
maar liefst 60 inwoners van Zevenho-
ven/Noordeinde hun eigen schilderij 
gemaakt. De Orangerie was als atelier 
ingericht, de verf en kwasten ston-
den klaar! Er werd eerst een bakkie 
koffie gedronken waarna er gewerkt 
werd aan de diverse opdrachten:                                                                                              
Een selfie maken van je buurvrouw, 
een stilleven of landschap schilderen, 
het kon en mocht allemaal. Iedereen 
kan schilderen werd er gezegd. En nie-
mand hoeft een 2e Rembrandt te zijn.                                                                            

Met veel enthousiasme werd er een 
onderwerp uitgekozen en gestart. De 
13 kinderen maakten ook hun eigen 
werkstuk met kleurpotlood, stift of verf. 
Zij mochten hun kleurplaat op de deur 
plakken waarna ze boven spelletjes gin-
gen doen. De volwassenen hebben tot 
4 uur gewerkt. Ook de later binnenge-

komen bezoekers konden het niet laten 
om even een penseel op te pakken. De 
diverse schilderijen werden ook op een 
deur geplakt en bewonderd. De selfies 
waren treffend maar ook de bloemen, 
vogels, boot en landschappen waren 
kleurrijk! Het was een gezellige middag. 
Dankzij de inzet van de dorpsraad van 
Zevenhoven/Noordeinde en de vele 
vrijwilligers kunnen de inwoners van 
Zevenhoven/Noordeinde terugzien op 
een geslaagd evenement.

Toekomstvisie kerkgebouw
 Op 10 maart werd in onze kern een bij-
eenkomst gehouden waarin gesproken 
werd over de toekomst van de kerken 
in onze Claraparochie. Aan de oproep 
die middels een huis-aan-huisactie 
gedaan werd door de bcp werd goed 
gehoor gegeven. In een afgeladen 
orangerie werd gesproken over de 
vitaliteit van onze kern.  Na een korte 
presentatie door de heer Schildwacht, 
vice-voorzitter van het Clara bestuur, 
werden de aanwezigen in de gelegen-
heid gesteld om vragen te stellen.  
De presentatie, waarin ook de cijfers 
getoond werden, liet  duidelijk zien, 
dat er de komende jaar echt knopen 

moeten worden doorgehakt. Met de 
afname van het aantal kerkgangers is 
het op termijn niet houdbaar om alle 
gebouwen beschikbaar te houden voor 
de eredienst.  Een onderwerp dat pijn 
doet, want als kleine kern met maar 
weinig vermogen lijkt de kans groot 
dat het doek al eerste valt voor onze 
kerk.  Als in alle kernen soortgelijke 
bijeenkomsten zijn gehouden en alle 
reacties van betrokkenen zijn verwerkt, 
gaat het proces weer door. Wat het 
voor ons kerkje betekent? Wij weten 
het niet maar wij blijven u op de hoogte 
houden. 

De ontdekkingsreis
In een gesprek met een aantal vriendin-
nen krijgen we het eind januari over de 
Lourdesgrot in Zevenhoven. Eén van de 
aanwezigen kijkt niet begrijpend en ik 
vraag haar of ze nog nooit bij de Lour-
desgrot in Zevenhoven is geweest. Ze 
antwoord ontkennend en we besluiten 
er met z’n drieën heen te gaan als het 
mooier weer wordt. Ik stel voor om dat 
te doen als de sneeuwklokjes bloeien. 
Omdat ik - als niet-parochiaan- vaker 
in de tuin kom weet ik dat het er in het 
voorjaar prachtig is als daar de honder-
den sneeuwklokjes bloeien.

In de 3e week van februari is het zover. 
De lente kondigt zich al vroeg aan 
en ik nodig mijn vriendinnen uit om 
mee naar de Lourdesgrot te gaan. We 
treffen een stralende dag. Door de 
Stiltetuin lopen we naar het kleine bos. 

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk

Samen schilderen
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Overal staan de sneeuwklokjes in bloei. 
“En mag je hier zomaar komen?” vraagt 
mijn vriendin vol ongeloof. Ik antwoord 
haar bevestigend. We zijn inmiddels bij 
het gedeelte aangekomen van waaruit 
je de polder kunt zien. “Wat een rust en 
wat een weelde”, zegt ze en gaat genie-
tend op het aanwezige bankje zitten. 
Terwijl de vogels zingen en druk heen 
en weer vliegen proeven wij in stilte 
van de serene sfeer.

Hoewel de dames het liefst waren blij-
ven zitten gaan we toch verder om de 
Lourdesgrot te bekijken. Ondertussen 
vertel ik over de Open Lucht-mis rond 
15 augustus en laat aan de hand van 
de ingemetselde steen zien hoe oud de 
grot al is. We steken er een kaarsje op.
Daarna lopen we langs het mooi onder-
houden kerkhof met de urnenmuur en 
ik laat -door de ramen- de Orangerie 
zien. Al vertellend over de activiteiten 
die daar georganiseerd worden komen 
we tenslotte bij de kerk aan. Helaas 
is die niet open, maar nadat ik heb 
verteld over het fijne knusse gevoel wat 
je in deze kerk krijgt, zijn mijn vriendin-

nen vast van plan om nog eens terug te 
komen als de kerk open is. Nog napra-
tend over alles wat we gezien hebben, 
nemen we afscheid.

Een bezoeker                                                                                                                                          
       
Palmpasen
Iedereen is van harte welkom om op 
vrijdag middag 12 april om 15.00 uur 
een Palmpasenstok te versieren in de 
Orangerie, Noordeinde in Zevenhoven. 
Alles is aanwezig , wel zelf je Palmpa-
senstok meenemen.  
In de viering van 13 april om 19.00 uur 
gaan wij onze mooi versierde Palmpa-

senstok aan de mensen in de kerk laten 
zien en na de viering houden wij een 
speur - puzzeltocht in de Stilte Tuin. 
KOM JE OOK?

Activiteit Orangerie                                                                                                                             
Dinsdagmiddag 16 april gaan we 
bloemschikken. We maken een stukje 
voor Pasen. Wilt u zelf een onderbord 
of mandje meenemen? We starten om 
14.00 uur. De kosten zijn € 8,50. 
U kunt zich tot vrijdag 12 april opgeven 
bij Joke. jokevtol@gmail.com of telefo-
nisch (0172) 53 97 48.

Gerda, Joke en Gerda

Communicanten van de 
kernen Nieuwkoop -  
Nieuwveen- Zevenhoven 
Niels-Evi-Naomi-Ravi -Wiktoria-Donna-
Damiano-Olatz-Bas-Eva-Kyan-Ray-Tessa 
hebben hard gewerkt aan hun profiel 
in de Orangerie. Ook hebben wij met 
elkaar gebeden en gezongen. Deze 
liedjes zongen de communicanten van 
Nieuwveen en Zevenhoven, ook in de 
presentatie viering op 17 maart  in de 
Nicolaas Kerk in Nieuwveen waar zij 
hun profiel hebben opgehangen zodat 
de mensen ze ook kunnen zien. De 
communie viering van deze 3 kernen is 
19 mei om 11.15 uur in Nieuwkoop.  

U bent van harte welkom.

Communicanten van de kernen Nieuwkoop - Nieuwveen- Zevenhoven

Zevenhoven
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Op weg naar Pasen 
De veertigdagentijd neemt ons mee 
op de weg die Jezus ging, van Galilea 
naar Jeruzalem, een weg waarmee hij 
Gods onvoorwaardelijke liefde voor de 
mensen laat zien. Een weg die uitloopt 
op verrijzenis. Die weg daagt je uit na te 
denken over je leven, je doen en laten 
en je relatie met God.

Hoe kun je dat doen? Kies ervoor om 
deel te nemen aan de zondagsvierin-
gen van de gemeenschap, draag bij 
aan de Vastenactie en de Voedselbank, 
kijk om je heen en geef aandacht aan 
de mensen, reserveer momenten van 
stilte en gebed in je dag.

Palmpasen
De laatste week voor Pasen, de Goede 
Week, begint met de viering van 
Palmzondag. We vieren Jezus’ komst 
naar Jeruzalem, feestelijk, maar met 
de schaduw van zijn gevangenneming 
en het lijden er overheen. De kinderen 
versieren van te voren hun Palmpasen-
stok voor de processie. Die Palmpasen-

stok laat heel de Goede Week zien: het 
palmgroen van de intocht, het brood 
van het laatste avondmaal in de vorm 
van een haantje dat ook het verraad 
laat zien, het kruis van Jezus’ dood en 
de vreugde van de verrijzenis in de 
vorm van kleurige slingers en eitjes.

Palmpasenstok versieren
Kinderen en (groot)ouders zijn van 
harte welkom op woensdagmiddag 10 
april bij de kerk, via de groene deur. 
Alle materialen zijn aanwezig maar de 
kinderen mogen zelf ook een houten 
kruis en versiering meebrengen. We 
beginnen om 13.30 uur met het verhaal 
van de Palmpasenstok en daarna gaan 
we versieren. Op zondag 14 april in de 
viering van 9.15 uur houden we samen 
met de kinderen een vrolijke intochts-
processie in de kerk.

Paaswake met 
kinderwoorddienst
Op Paaszaterdag 20 april is er om 19.00 
uur een Paaswake met een uitgebreide 
kinderwoorddienst in Rijpwetering. 

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Fransicus parochie  

Deze Paaswake voor de kinderen is 
voor de gehele Franciscusparochie. 
Geef het door en nodig ook zelf gezin-
nen uit! Voor meer informatie zie paro-
chiekern Rijpwetering/Oud Ade. 

God, onze Vader,
uw Zoon Jezus is de weg, 
de waarheid en het leven.
Hij leerde ons uw liefde kennen
door dienstbaar te zijn aan alle mensen.
 
Hem willen we vol dankbaarheid gedenken,
Hij die zieken genas 
en hongerigen te eten gaf,
die zondaars vergaf 
en twijfelaars de weg wees,
die zich vernederde door de voeten van 
zijn leerlingen te wassen
en op het einde zelfs zijn eigen leven gaf.
 
Hij zette zijn volgelingen op het spoor
van dienstbaarheid voor elkaar 

en zorg voor de zwaksten.
We gedenken Hem door brood te delen,
zoals Hij eens brood deelde 
met zijn vrienden
als teken van zijn eigen lichaam,
als teken van zijn liefde en overgave.
 
We vragen U: 
moge dit brood ook ons de kracht geven
zijn spoor van dienstbaarheid te volgen
in gemeenschap met apostelen, 
diakenen en alle gelovigen.
Dat vragen we U door Jezus, 
de weg naar U tot in eeuwigheid.

Amen.
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Feestelijke wijding van 
de H. Olie  
Op woensdagavond 17 april komen 
mensen uit alle hoeken van het bisdom 
naar de kathedrale kerk in Rotterdam 
voor de feestelijke viering van de 
oliewijding. In deze viering zal de bis-
schop drie verschillende oliën wijden. 
Voor de zieken, voor de volwassenen 
die zich voorbereiden op hun Doopsel 
en Vormsel en voor het Doopsel en 
Vormsel zelf. Een feestelijke en indruk-
wekkende viering, ook door het aantal 
volwassenen dat zich voorbereidt op 
het Doopsel en Vormsel en op deze 
avond de eerste zalving ontvangt. Deze 
viering in de Goede Week is een bijzon-

dere halte in de voorbereiding op Pa-
sen. U bent van harte uitgenodigd om 
deze viering mee te maken, in de kerk 
van de H.H. Elisabeth en Laurentius, 
Mathenesserlaan 305, 3021 HK Rotter-
dam. De viering begint om 19.30 uur, er 
is in de omgeving parkeergelegenheid. 
Wilt u meerijden, dan graag even een 
berichtje naar het secretariaat.

Oecumenisch avondgebed op 
weg naar Pasen
Eén van de manieren om je voor te 
bereiden op de bijzondere dagen van 
het Paasfeest, is het gebed en de stilte. 
En het is fijn om dat samen te doen. 
Ondanks alle verschillen die er tussen 
de Rooms Katholieke en Protestantse 
Kerken zijn, is het heel goed mogelijk 
én vruchtbaar om samen te bidden, 
stil te zijn én te zingen. In de week 
voor Pasen trekken we als christenen 
uit de verschillende kerken van Wou-
brugge en Hoogmade samen op. Op 
de avond van 15, 16 en 17 april komen 
we samen om de Vespers te vieren ter 
voorbereiding op Pasen. Een medita-
tieve bijeenkomst met momenten van 

Lief en leed

Overleden
23 februari  Hermanus Antonius Roosemalen   84 jaar
9 maart  Hendrikus Leonardus Voorham   81 jaar
12 maart   Gerardus Leonardus Prangers         82 jaar

Ik geloof in een levende parochie, 
waar iedereen zich thuis voelt, 
waar mensen ontvangen worden als 
gasten, waar men begaan is met elkaar. 
 
Ik geloof in een levende geloofs- 
gemeenschap, die op zoek is naar de 
eenzame mens, die de zieke aandacht 
geeft en waar oudere mensen worden 
ondersteund. 

 Ik geloof in een levende gemeenschap, 
waar kinderen welkom zijn, waar 
plaats is voor rusteloze zoekers en waar 
jongeren een oase vinden van rust, even 
‘pauze’ kunnen houden. 

Ik geloof in een levende geloofs- 
gemeenschap, waar de Levende God 
aanwezig komt, waar geleerd 
wordt te vergeven en waar  

iedereen een nieuwe kans krijgt op 
zinvol leven. 
 
Ik geloof in een levende parochie, 
die beademd wordt door de geestkracht 
van Jezus en waar iedereen tegen elkaar 
zegt: “Ik ben er voor jou:’ 

stilte en zingen, bezinning en gebed. De 
vespers zijn van 19.15 tot 19.45 uur in 
de Hervormde Dorpskerk, Comriekade 
7 in Woubrugge. De vespers is een on-
derdeel van de dagelijkse gebedstijden 
in de Rooms Katholieke en Oosters-or-
thodoxe Kerk. Vespers komt van hora 
vespera, wat betekent ‘avondgetijde’. 
De Vespers is dan ook het avondgebed 
en wordt in de regel gebeden tussen 
vijf en zes uur. 
De Anglicaanse Kerk heeft het avond-
gebed sinds de 16e eeuw opgenomen 
in het Book of Common Prayer. Het 
dagelijkse avondgebed wordt er voor 
de gehele parochie in ere gehouden. 
Sommige evangelisch Lutherse kerken 
hebben in de vorige eeuw het ochtend-
gebed, (Metten), het daggebed (Lau-
den) en de Vespers heringevoerd. 

Muziek
In de traditie van eeuwen ontstond de 
gewoonte om in de Vespers – anders 
dan in de andere gebedstijden – meer-
stemmig te zingen. Vandaar dat com-
ponisten zich hebben laten inspireren 
om psalmen en hymnen uit de vespers 
van prachtige muziek te voorzien, zoals 
Monteverdi, Rachmaninoff en Mozart. 
Hun muziek zal helaas niet klinken in 
de vespers in de Dorpskerk maar we 
zullen wel samen zingen met kundige 
begeleiding. De liederen worden zoveel 
mogelijk gekozen uit het gezamenlijk 
repertoire van de kerken.

Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker

Hoogmade/Woubrugge 

Ik geloof in een levende parochie   
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Algemene ledenvergadering 
begrafenisvereniging 
St. Barbara Leimuiden en 
Rijnsaterwoude
Op donderdag 4 april wordt de alge-
mene ledenvergadering van St. Barbara 
gehouden. U bent van harte welkom 
om deze bij te wonen bij Partycentrum 
Keijzer Dorpsstraat te Leimuiden, aan-
vang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering nemen wij 
afscheid van Jan v.d. Weijden, Ineke v.d. 
Hoek en Arnold Heuzen als uitvaart-
verzorgers. Mary van Leeuwen, die de 
uitvaartverzorging voor de Barbara 
inmiddels heeft overgenomen, stelt 
zich tijdens de vergadering persoonlijk 
aan u voor. 

Aftredend (sinds 2018) en niet herkies-
baar zijn Piet Cozijn (penningmeester) 
en Antoon Kea (voorzitter). Aftredend 
en herkiesbaar is bestuurslid Hanneke 
van Velzen. Jan van der Weijden heeft 
zich bereid verklaard toe te treden tot 
het bestuur in de vacature die ontstaan 
is door het terugtreden van Antoon 
Kea. Kandidaten voor één van de be-
stuursfuncties kunnen zich voor 1 april 
melden bij het bestuur van de Barbara.

Als afsluiting van de vergadering zal 
Piet Cozijn een presentatie houden 
over de gemiddelde kosten van een 
uitvaart of crematie anno 2019.

Schoon drinkwater voor 
Kinko in Tanzania
 Schoon drinkwater voor 800 mensen 
in het dorp Kinko in Tanzania
Schoon drinkwater zorgt voor gezond-
heid, kracht en energie. Ziekten zoals 

diarree komen veel minder voor. 
Mensen voelen zich beter en presteren 
beter. Nu zijn vrouwen en meisjes veel 
tijd kwijt om water te halen uit ver weg 
gelegen stroompjes. Straks komt er 
betrouwbaar water uit een openbare 
kraan op het dorpsplein. Meer tijd over 
om naar school te gaan en inkomen te 
verwerven. Schoon drinkwater is dus 
ook van economisch belang.
Alle parochiekernen van de Clara & 
Franciscusfederatie zetten zich in de 
vastentijd van 2019 in voor dit drink-
waterproject.
We hebben al een paar mooie activi-
teiten gehad maar in de maand april 
staan er nog een paar op het pro-
gramma. 

Paas Seniorenviering 
Donderdag 11 april is er een senio-
renviering in de St. Jan de Doper kerk 
in Leimuiden en Rijnsaterwoude de 
viering begint om 9.30 uur. De viering 
wordt muzikaal ondersteunt door het 
Caeciliakoor. Pastor B. Bosma gaat ons 
voor in deze eucharistieviering. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn 
in de Priester Hendrikzaal.
De koffie en thee met iets lekkers staat 
dan klaar. 

Wilt u graag vervoer dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw Wil Koeleman,  
tel. (0172) 50 87 39.

Aansluitend de Solidariteits-
lunch - Plantjesactie voor de 
Vastenactie
Donderdag 11 april wordt door de 
pastoraatsgroep aansluitend aan de 
Seniorenviering een Solidariteitslunch 
gehouden in de Priester Hendrikzaal 

aanvang is ongeveer gepland 12.00 
uur. De gezamenlijke lunch kost € 5, - 
wat helemaal ten goede komt aan de 
Vastenactie. Kees Kempenaar komt 
vertellen over het project in Kinko.

U kunt zich opgeven vóór 8 april via 
het aanmeldingsformulier achterin 
de kerk of via de mail: Leimuiden_
rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl.

• Achter in de kerk staat weer de ge-
bruikelijke bus met daarbij de vasten-
actiezakjes, u kunt daar uw donatie  
in doen.

• Op 12 april is tussen 14.00 en 17.00 
uur de koffiestop bij de MCD super-
makt in Leimuiden.

• Tijdens de vieringen met Pasen zal er 
een deurcollecte gehouden worden.

• U kunt een bedrag storten op het 
banknummer NL21INGB0000005850 
van de Vastenactie onder vermelding 
van projectnummer: 401245  
Tanzania. 

Palmpasen en Kinderkruisweg
Hierbij willen wij de kinderen van Lei-
muiden en Rijnsaterwoude uitnodigen 
om op woensdag 10 april om 13.30 
uur een Palmpasenstok te komen 
versieren in de Priester Hendrikzaal 
als voorbereiding op Pasen. Aan deze 
kindermiddag zijn geen kosten verbon-

Fransicus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk
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den. (Groot)ouders en verzorgers zijn 
ook van harte welkom om te helpen bij 
het versieren. De Palmpasenstokken en 
versieringen zijn aanwezig. Als je je van 
te voren opgeeft, weet je zeker dat er 
een Palmpasenstok voor je klaarstaat. 
Opgeven voor deze middag kan per 
email voor 5 april: jcvandam@hetnet.nl 
of diana.vrijburg@hotmail.com.

Op zondag 14 april is het Palmzondag, 
dan is er om 11.15 uur een Palmzon-
dagviering in onze kerk. Je mag dan in 
een optocht samen met alle andere 
kinderen door de kerk lopen, zodat 
iedereen jouw Palmpasenstok goed 
kan zien. Tijdens de gezinsviering kan 
je meezingen met kinder- en tiener-
koor Akkoord en luisteren naar een 
mooi verhaal. Na afloop breng je jouw 
Palmpasenstok bij de persoon die op je 
sticker vermeldt staat. Zorg dat je een 
half uur voor de viering aanwezig bent.

Kom je op Goede Vrijdag 19 april ook 
naar de kerk om samen de Kinderkruis-
weg te vieren? Op die dag herdenken 
we de dood van Jezus aan het kruis. 
Jezus liep van het huis van Pilatus naar 
de berg Golgota. Toen later de pel-
grims naar Jeruzalem kwamen om te 
zien waar Jezus geleefd had, gingen zij 
ook de kruisweg van Jezus lopen. Op 
verschillende plekken bleven ze staan 
om verhalen te vertellen. Die plekken 
noemen we staties (betekent stilstaan). 
Ook in onze kerk hangen deze staties in 
de vorm van mooie schilderijen. Onze 
voorganger zal met jullie langs deze 
staties gaan en het verhaal vertellen 
van de weg die Jezus heeft afgelegd. 
Akkoord zingt daarbij mooie liedjes en 
aan het einde van de Kruisweg mogen 
jullie allemaal een bloem leggen bij 

het kruisbeeld. We starten om 15.00 
uur, dit is het uur waarop Jezus aan het 
kruis gestorven is.

Paaswake met  
kinderwoorddienst
Op Paaszaterdag 20 april is er om 19.00 
uur een Paaswake met een uitgebreide 
kinderwoorddienst in Rijpwetering. 
Deze Paaswake voor de kinderen is 
voor de gehele Franciscusparochie. 
Geef het door en nodig ook zelf gezin-
nen uit! Voor meer informatie zie paro-
chiekern Rijpwetering/Oud Ade.

Vrijwilligers klussendag 
St. Jan de Doper 
(helpende handen gevraagd….)
Zaterdag 18 mei houden wij bij de kerk 
een vrijwilligers klussendag. De tegel-
paden 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 meld u aan! Misschien 
kent u nog vrienden of kennissen die 
ook een dag willen helpen. Nodig ze 
rustig 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 
tel. (06) 252 68 506.

Wij hopen op mooi weer en met elkaar 
maken wij er een prachtige dag van.

Wijkcontactpersoon gezocht!
Zoals u weet is er een wijkcontactgroep 
binnen onze parochie.
Deze wijkcontactgroep bestaat uit zeer 
enthousiaste vrouwen en mannen die 
regelmatig bezoekjes brengen aan pa-
rochianen bij geboorte, ziekte, huwelijk 
– huwelijksfeest en bij overlijden.
Helaas zijn er nu een aantal wijken 
zonder wijkcontactpersoon daarom 
zijn wij naarstig opzoek naar nieuwe 

vrijwilligers die dit willen gaan doen, 
misschien u wel!

Wanneer u dit denkt, dit is wel iets voor 
mij. Neem dan contact op met Sonja 
Knelange tel. (0172) 50 92 21, 
email carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl.

Voor Iedere vrijwilliger in 
onze kerk
Om alle vreemde verhalen die de 
ronde doen de wereld uit te helpen het 
volgende: Er is géén maximum leeftijd 
om vrijwilliger in onze kerk te mogen 
zijn. Alle vrijwilligers zijn automatisch 
verzekerd via de gemeente Kaag en 
Braassem bij Centraal beheer Apel-
doorn. Bekend van de reclame “Even 
Apeldoorn bellen”. Dit betekent dat u 
verzekerd bent als u een ongeluk krijgt 
of schade veroorzaakt tijdens u vrijwil-
ligerswerk.

Namens de pastoraatsgroep 
Sonja Knelange

Nieuws van Akkoord 
Het kinder- en tienerkoor kijkt weer 
uit naar Pasen. Op 14 april zingen we. 
Het is dan Palmzondag. We vieren dan 
dat Jezus aankomt in Jeruzalem op het 
ezeltje. Kom je ook? Pasen is iets voor 
iedereen. Jong en oud. Speciaal voor 
kinderen is er 19 april de kinderkruis-
weg. We vertellen dan op een bijzonde-
re manier over de lijdensweg van Jezus. 
De pastoor is er 19 april niet bij. Het 
verhaal wordt verteld door een speciale 
gast. Wie? Kom kijken en ontdek het! 

Meg van der Hoorn

Peppelhofviering
Op vrijdag 26 april is er om 9.30 uur 
een Woord- en Communieviering in 
de Peppelhof. De voorganger is pastor 
M. Hoogenbosch.

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 49 107.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Dinsdagmorgen
9 april 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de 
viering is er koffie op de pastorie.

23 april 9.30 uur Viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
pastor Th. Dingjan.

Communieronde
Er is een communieronde op 2 en  
16 april.

Extra inzameling voor de 
voedselbanken voor Pasen 
In Nederland leven meer dan een mil-
joen mensen onder de armoedegrens. 
De voedselbanken helpen de aller-
armsten in onze samenleving door ze 
tijdelijk te voorzien van voedselpakket-
ten. De voedselbanken werken samen 
met bedrijven, instellingen, overheden 
en particulieren. Zo zorgen ze er sa-
men voor dat armoede wordt bestre-
den, voedseloverschotten verdwijnen 
en het milieu minder wordt belast. 
Met als motto ‘Waar wij vasten worden 
anderen gevoed’.

De kerken in Nederland willen hier-
aan meewerken en vragen de paro-
chianen om extra in te zamelen voor 
de voedselbanken in de weken voor 
Pasen. Zodat ook de armsten in onze 
samenleving iets extra’s hebben tijdens 
de paasdagen. Wij zamelen de pakket-
ten in voor Voedselbank KBEO (Kaag en 
Braassem En Omstreken). 

Een klein gedeelte wordt bestemd voor 
de voedselbank te Rotterdam en dit 
wordt tijdens de Chrismaviering op 
17 april in de Laurentius en Elisabeth 
kathedraal overhandigd.

De verzamelde pakketten worden 
bij de collecte/offerande naar voren 
gebracht tijdens de viering op zaterdag 
30 maart om 19.00 uur in Rijpwetering 
en op zondag 7 april om 9.15 uur in 
Oud Ade. Er staan dan manden achter 
in de kerk om de producten in te doen.
Wilt u daaraan meewerken?
De voedselbanken zullen u er dankbaar 
voor zijn!

Gezinsviering Palmpasen
Op Palmzondag wordt door christenen 
de blijde intocht van Jezus Christus in 
Jeruzalem gevierd. Elk jaar versieren 
wij in de weken ervoor met de kinde-
ren van basisschool De Kinderbrug de 
Palmpasenkruisen, om deze naar zieke 
of aan huis gebonden parochianen te 
brengen. Ook mogen mensen thuis zelf 
een Palmkruis maken om na de viering 
iemand van hun keuze mee te verras-
sen. 

De Palmpasenviering is dit jaar op 
zaterdagavond 13 april om 19 uur in 
de kerk van Rijpwetering. Pastor Marjo 
Hoogenbosch is onze voorganger. 
Tijdens de viering worden nieuwe 
palmtakjes gewijd en houden we een 
palmprocessie. Wij zijn blij dat het kin-
der- en jeugdkoor LOSZ weer voor en 
met ons zal zingen. 

Graag tot ziens in de kerk!

De werkgroep gezinsvieringen

Paaswake met  
kinderwoorddienst
Op Paaszaterdag 20 april is er om 
19.00 uur een Paaswake met een 
uitgebreide kinderwoorddienst in 
Rijpwetering. Het kinderkoor en het 
dameskoor zullen zingen. Pastoor Glas 
zal voorgaan. 

Na het zegenen van het vuur en het 
doorgeven van het licht gaan de kinde-
ren met begeleiding en diaken André 
van Aarle naar het dorpshuis. Het 
kinderkoor gaat dan ook mee en zal 

tijdens deze kinderwoorddienst zingen. 
Wanneer in de kerk het water wordt 
gezegend komen de kinderen weer 
terug. Deze Paaswake voor de kinderen 
is voor de gehele Franciscusparochie. 
Geef het door en nodig ook zelf gezin-
nen uit! 

De plechtige nachtpaaswake voor de 
gehele parochie is om 21.30 uur in de 
Petruskerk in Roelofarendsveen. 

Deurcollecte vastenactie-
project 
Schoon drinkwater te Kinko in Tanzania
Met Pasen zal er zaterdag 20 april na 
de viering van 19.00 uur te Rijpwete-
ring en zondag 21 april na de viering 
van 9.15 uur te Oud Ade een deurcol-
lecte worden gehouden. We hopen zo 
een bijdrage te kunnen leveren aan het 
project ‘Schoon drinkwater te Kinko 
een dorp in Tanzania.’

Bij het verlaten van de kerk hopen we 
op een gulle gift voor dit mooie project.
Van harte aanbevolen door de MOV 
groep van Oud Ade en Rijpwetering.

Gerrie Meerstadt en Cobi van der Meer

Fransicus parochie  

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

Koningsdag
Op zaterdag 27 april ( Koningsdag) 
vervalt de viering in Rijpwetering.

Kruisweg 
Op woensdag 6 maart is de veertig-
dagentijd begonnen. Een periode van 
bezinning en versobering, die uitmondt 
in de Goede week ter voorbereiding op 
Pasen. 

De kruisweg is op Goede Vrijdag om 
15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens 
de overlevering Jezus stierf. Biddend en 
zingend langs de veertien afbeeldingen 
van de lijdensweg van Christus.
Van harte worden ook de kinderen 
uitgenodigd om de Kruisweg mee te 
lopen en bloemen neer te leggen bij 
het kruis.

Vrijdag 19 april om 15.00 uur in de 
St. Bavokerk te Oud-Ade. U bent meer 
dan welkom.

Odrada Duivenvoorden en  
Tineke van Hoorn

Kliederkerk 18 mei
Samen met de kernen Oud Ade/Rijpwe-
tering en Hoogmade wordt er weer een 
Kliederkerk georganiseerd. Dit is op 
zaterdag 18 mei.

Daarin is er voor iedereen de mogelijk-
heid om in een ongedwongen sfeer 
een verhaal uit de Bijbel te ontdekken, 
te vieren en te eten. We gaan zingen 

en knutselen rond een Bijbelverhaal. 
Kleine en grote mensen zijn van harte 
welkom! Aanmelden is niet nodig. 
De inloop is vanaf 13.45 uur, we star-
ten om 14.00 uur en het wordt afge-
rond rond 16.00 uur. 

Ouders, dit is een leuke gelegenheid 
om uw kind/ kinderen verder ver-
trouwd te laten worden met de Bijbel 
en het geloof. 

Vriendelijke groet, 
Kerngroep Kliederkerk

Vanuit de beheercommissie:
Uitbreidingsplan kerkhof  
Rijpwetering
In de nabije toekomst is uitbreiding en 
renovatie van het kerkhof van Rijpwe-
tering beslist noodzakelijk. Hiervoor 
worden momenteel plannen uitgewerkt 
en offertes opgevraagd.  Zodra we 
voldoende gegevens verzameld heb-
ben wordt het plan voorgelegd aan het 
bisdom voor goedkeuring. Het geheel 
vraagt een forse investering waarvoor 
we uiteraard ook uw hulp heel hard no-
dig hebben. Meer nieuws en informatie 
hierover volgt later dit jaar.

In het voorjaar van 2020 zal in elk geval 
de rij algemene graven waarin over-
ledenen zijn begraven vanaf 1995 tot 
2004 worden geruimd. Betrokkenen 
worden hiervan in de loop van dit jaar 
persoonlijk op de hoogte gesteld.

Financiële gegevens van 2018
De financiële gegevens van 2018 zijn 
bekend en zijn verontrustend. Het 
exploitatieresultaat voor zowel Oud 
Ade als Rijpwetering is voor het eerst 
negatief. We kunnen nu onvoldoende 
reserveren voor het onderhoud van 
onze gebouwen. Minder kerkbezoek en 
flink minder opbrengsten uit de Actie 
Kerkbalans. Minder dan 20% van de 
aangeschreven parochianen doet hier 
nog wel aan mee!
Hiervoor natuurlijk onze hartelijke 
dank.

Nemen wij onze verantwoordelijkheid?
Wat moeten we doen om onze kerkge-
meenschap gezond te houden, zowel 

financieel als organisatorisch? Zijn we 
hier niet gezamenlijk verantwoordelijk 
voor? Wij doen een dringend beroep 
op u allen. Nemen wij met elkaar onze 
verantwoordelijkheid? Zijn we in staat 
om voor onze dorpen de monumentale 
kerken te behouden?
Op alle gebied hebben we uw hulp 
nodig. Vrijwilligers voor praktisch alle 
zaken, ook voor vervanging op termijn 
van het bestuurlijk kader, de pastoraat-
groep en het secretariaat.
Begin mei komen wij hier uitgebreid op 
terug en starten we de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans.

Ons uitgangspunt is dat elk parochielid 
hieraan meedoet. Dat kan met maan-
delijkse bijdragen of een bijdrage per 
jaar. Misschien is maandelijks een 
relatief klein bedrag aantrekkelijker 
dan een wat groter bedrag in eens. Een 
automatische opdracht zou een optie 
kunnen zijn.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u 
zich aanmelden voor een vrijwilligers-
functie, neem dan contact op met een 
van de leden van de beheercommissie.

Focus op het licht
Hoe klein het ook is.
Je zult merken,
Hoe vaker je het doet
Het echt gaat werken
Zodat de duisternis
Geen vat meer krijgt
en geen schade meer aanricht.
Ieder klein stapje
Richting het heldere licht
Doet negativiteit verbleken
En geeft je steeds meer zicht
Met vleugels om te vliegen
Waar je maar wil zijn
Focus op het licht
En je zal komen waar je  
moet zijn.
 
Tanja Verhagen 
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Fransicus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Verhuizing
Bij de vele mensen die in Roelofarends-
veen een plekje vinden om te wonen, 
te werken en te leven, mag ik me sinds 
kort ook rekenen. Na bijna 27 jaar in 
de pastorie van Noorden te hebben 
gewoond, ben ik onlangs verhuisd naar 
het appartementencomplex De Veense 
Tuin. Door het pastorale werk, vanwe-
ge de zondagsvieringen, het Anker en 
het contact met mensen rond uitvaar-
ten was ik al wat thuis aan het raken in 
Roelofarendsveen. Dat zal door het wo-
nen in het dorp nog sterker worden. Ik 
hoop op een goede tijd in uw midden.

Mijn woonadres is echter geen verleng-
stuk van de pastorie en niet bedoeld 
om parochianen te ontvangen van-
wege pastorale zaken. Afspraken met 
parochianen en werkgroepen maak ik 
graag op andere locaties, zoals op de 
pastorie aan het Noordeinde.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Braassemloop op zondag 
7 april 
Op zondag 7 april vindt de Braassem-
loop plaats. Het parcours loopt ook 
langs de kerk en daarom vragen we u 
of u bij het verlaten van de kerk extra 
op wilt letten en rekening wilt houden 
met de 1.000 lopers die worden ver-
wacht. Zij mogen gebruik maken van 
de openbare weg.

Oecumenische uitgaansdag 
naar de abdij in Egmond op 
18 mei
Om 12.30 uur vertrekken we met de 
bus van het parkeerterrein bij restau-
rant “Tussen Kaag en Braassem”. 
Om 13.30 uur aankomst bij de abdij 
van Egmond. We krijgen een rondlei-
ding en u kunt de winkel bij de abdij 
bezoeken. Daarna wordt u een kopje 
thee of koffie aangeboden in het Wa-
pen 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.

Dit alles voor € 50,00 per persoon. 
U kunt betalen bij de bus.
Opgeven kan tot 1 april bij het 
secretariaat van de Petruskerk in 
Roelofarendsveen, email 
(roelofarendsveen@rkgroenehart).

Namens de werkgroep, Gerard Bus

Paaswake met kinder- 
woorddienst
Op Paaszaterdag 20 april is er om 
19.00 uur een Paaswake met een uitge-
breide kinderwoorddienst in Rijpwete-
ring. Deze Paaswake voor de kinderen 
is voor de gehele Franciscusparochie. 
Geef het door en nodig ook zelf gezin-
nen uit! Voor meer informatie zie paro-
chiekern Rijpwetering/Oud Ade. 

Van moordhol tot pseudobasi-
liek - Het ‘dagverhaal’ van een 
negentiende-eeuwse bouw-
pastoor
Door Hans van der Wereld
In 1969, precies vijftig jaar geleden, 
werd de skyline van het toen nog 
grotendeels landelijke tuindersdorp 
Roelofarendsveen behoorlijk ver-
stoord. De van verre zichtbare kerk van 
Sint-Petrus’ Banden met haar 50 meter 
hoge toren moest het veld ruimen. De 
al lange tijd in een minder goede staat 
verkerende rooms-katholieke kerk 
moest na 113 jaar aan het Noordeinde 
gestaan te hebben plaats maken voor 
een eigentijds, minder onderhoud 
vergend nieuw kerkgebouw. 

Hoewel veel Veenders destijds geen 
berouw toonden over de afbraak van 
het neogotische bouwwerk, waren er 
toch ook veel mensen die het verdwij-
nen van de aloude kerk betreurden. En 
niet alleen mensen uit Roelofarends-
veen zelf vonden de sloop onverteer-
baar. Nu, 2019, een halve eeuw na het 
amoveren van de negentiende-eeuwse 
trots van katholiek Roelofarendsveen, 
wordt er door veel mensen nog steeds 

Lief en leed

Overleden
4 maart  Margaretha Elisabeth Maria van Berkel-van der Meer  94 jaar
6 maart Petrus Nicolaas Gerardus Maria (Peter) Mors  65 jaar
9 maart  Joanna Martina Maria van Velzen-Turk  88 jaar
13 maart Gijsbertus Leonardus Ludlage  90 jaar
18 maart  Cornelis Leonardus van Dijk   70 jaar

Huwelijksjubileum
6 april   familie van der Zwet-van Geloven  50 jaar
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in warme bewoor-
dingen over, de 
Petrus ‘Banden’ 
gesproken.

De bouw van de 
Sint-Petrus’ Banden-
kerk in het midden 
van de negentiende 

eeuw was voor die dagen een omvang-
rijk bouwproject in Roelofarendsveen. 
‘De realisering van deze kerk is een 
roman waardig’, schreef een kunsthis-
torica eens. De totstandkoming van het 
trotse godshuis wordt in dit boek niet 
als een roman behandeld, maar wel 
wordt de bouwhistorie nog eens ver-
teld aan de hand van een ‘dagverhaal’, 
dat is bijgehouden door ‘bouwpastoor’ 
Joannes Mattheus van der Stoot.

Samenvatting zoals deze staat op de  
site van Boekscout.

Palmpasen
Zondag 14 april is het Palmpasen. Dit 
jaar willen we weer mensen die dit 
goed kunnen gebruiken verrassen met 
een Palmpasenstok. Weet u iemand 
die het ontvangen van een palmpasen-
stok erg kan waarderen meldt deze 
persoon dan aan. Geef de naam en het 
adres door via het onderstaande e-mail 
adres.  De informatiebrieven voor het 
maken van een Palmpasenstok worden 
verspreid via de basisscholen. Ont-
vangt u de informatie niet via de school 
maar u wilt deze wel ontvangen mail 
dan ook via het e-mailadres.

De Palmpasenviering is dus op 14 april 
om 10.30 uur in de Petruskerk, dit is 
tevens een tv-viering. 
Voor vragen of aanmeldingen mail 
naar jozekoot@ziggo.nl.

Werkgroep Kinderkerk

Wijziging openingstijden 
secretariaat
Met ingang van1 april is het secreta-
riaat open op dinsdag en vrijdag van 
09.00 - 11.00 uur.

Doordeweekse vieringen
Petruskerk dinsdag om 09.00 uur 
m.u.v. 23 april.
Petruskerk iedere woensdag om 
07.00 uur.
Gogherweide iedere vrijdag om  
09.30 uur.
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur m.u.v. de eerste zaterdag 
van de maand. 

De tijden van de vieringen in de Goede 
Week en met Pasen kunt u vinden in 
het roodster achterin het blad.

En let op: de donderdagochtend vie-
ring is met ingang van april vervallen.

Veranderen...
Je kunt je krant niet open slaan, geen 
journaal- of actualiteiten programma 
bekijken of je word geconfronteerd 
met het woord “klimaat verandering”. 
Zelf word ik daar soms wel eens een 
beetje moe van, maar hoe je ook in 
deze discussie staat, veranderingen 
zullen er in dit opzicht gaan komen.
Veranderen vraagt aanpassing van 
ons. Oude gewoonten en gebruiken 
loslaten en daarna aan de veran-
derde omstandigheden proberen te 
wennen.

Ik wil “klimaat verandering” als brug-
getje gebruiken naar de veranderin-
gen die ons als parochiaan/kerkgan-
ger in de toekomst te wachten staan. 
Als penningmeester van de parochie, 
probeer ik zoveel mogelijk de infor-
matiebijeenkomsten bij te wonen 
die al zijn/of nog worden gehouden 
in onze parochiekernen waarbij 
informatie wordt gegeven over de 
vitaliteit binnen de kern. Een mooi 

en veel omvattend woord “vitaliteit” 
maar eigenlijk komt het er in deze 
bijeenkomsten op neer, de mensen 
te informeren en hen de vraag voor 
te leggen “hoe denken jullie dat we 
in de toekomst verder moeten met 
onze kerkgebouwen”?

Een heftig onderwerp dat vaak veel 
emoties teweeg brengt bij de aanwe-
zigen. Ons bestuur heeft er daarom 
voor gekozen voldoende tijd te ne-
men om tot goed afgewogen beslis-
singen te komen. Het is fijn  te zien 
hoe betrokken parochianen zijn en 
dit laten blijken door hun opmerkin-
gen, tips en ideeën die meegewogen 
kunnen gaan worden in dit proces. 
Begrip vaak omdat men ziet, dat we 
in de toekomst niet met het huidige 
aantal kerkgebouwen verder kunnen, 
alleen al omdat nu reeds ruim 30% 
van al onze inkomsten gaat naar hui-
dig- en toekomstig onderhoud. Als je 
je bovendien bedenkt dat het Bisdom 
er vanuit gaat, dat over 10- tot 15 jaar 

het kerkbezoek nog maar 1/3 zal zijn 
van het huidige, zal het voor iedereen 
duidelijk zijn dat er iets moet gebeu-
ren. Gelukkig zijn we nu echter nog 
in de omstandigheid dat we uit een 
veelheid van mogelijkheden kunnen 
kiezen. We ronden nu eerst de rond-
gang langs alle parochiekernen af. 
Evalueren en komen dan terug. Met 
een al omvattende oplossing? 

Nee, natuurlijk niet! Maar uiteindelijk 
moeten we met elkaar wel groeien 
naar oplossingen. Oplossingen die 
niet altijd door al onze parochianen 
met gejuich zullen worden begroet. 
Maar wel waarbij we kunnen zeggen: 
we hebben voor onze kinderen en 
voor hun kinderen plaatsen gevon-
den waar we, ook op lange termijn, 
samen kunnen komen. Maar ook een 
plek om even in stilte alleen te kun-
nen zijn en misschien wel even 
te bidden. 

Gert van den Berg, penningmeester

Bestuursnieuws Clara & Franciscus Federatie
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Wat is de betekenis van 
Palmpasenstok?
Al is de stok versierd en vrolijk, hij heeft de 
vorm van een kruis. De mensen heten Jezus 
hartelijk welkom in de stad, zijn vrolijk bij 
Zijn komst, maar enkele dagen later roepen 
mensen: “Weg met Jezus”. Hij sterft aan het 
kruis.  Palmtakjes (buxus) verwijzen naar de 
palmtakken waar de mensen mee zwaaien 
als Jezus de stad op een ezel binnenrijdt. 
Welkom! 

Aan de langste van de twee stokken hangt 
een zakje met 30 krenten. Een vriend van 
Jezus, Judas, verklikt hem. Hij krijgt 30 
zilverstukken voor het vertellen waar Jezus 
is en hoe zijn tegenstanders Hem het beste 
kunnen pakken. 

Aan de stok is een broodhaantje geprikt. 
Dat haantje kraait als een andere vriend 
van Jezus, Simon Petrus, drie keert zegt dat 
hij Jezus niet kent. Hij is Jezus gevolgd en 
vlakbij de plaats waar Hij gevangen wordt 
gehouden. Hij is bang dat hij ook wordt ge-
pakt. Als mensen zeggen: “Jij hoort toch bij 
Jezus”, zegt hij drie keer “Nee”. Dan kraait er 
een haan. Het is vroeg in de morgen. 

Om de stok hangt een ketting met pinda’s. 
In een pinda zitten twee nootjes. Pilatus, 
de Romeinse rechter, wil een gevangene 
vrij laten omdat het feest is. Inwoners van 
Jeruzalem mogen  kiezen. Zal hij Jezus of 
Barabbas (een boef) vrij laten? Wie van de 
twee? De aanwezigen kiezen voor Barab-
bas. Pilatus laat hem vrij en geeft Jezus aan 
zijn soldaten  om Hem te kruisigen.  
Aan de korte (horizontale) tak hangen een 
zuurstok en een mandarijn. Als Jezus dorst 
krijgt aan het kruis, in de hete zon, is er 
iemand die Jezus zure wijn te drinken geeft. 
Hij steekt een spons op een lange stok 
en houdt die omhoog bij Jezus’ mond. De 
zuurstok en mandarijn verwijzen naar die 
stok en spons. 

De stok is omwonden met gekleurd crêpe-
papier of klimop. Dat laat zien dat Jezus is 
opgestaan. God heeft Hem opgewekt uit de 
dood. 

Diaken André van Aarle

Doolhof: Welke weg loopt Maria naar het graf 

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 ge-
komen? 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!

Gedicht: Veertig dagen bewust

Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,
om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,
dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.

Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.
Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,

om te praten of te eten
of een spelletje te doen,
meer te bidden, God in ’t midden,
alles meer bewust te doen.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven uit Gods hand,
om zijn droom weer te herkennen:
vrij te zijn in ’t beloofde land! 
Dit gedichtje is overgenomen uit Pluk het 
jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen, 

Adveniat, Baarn, Marjet de Jong, 
2018, blz.18.
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Passion in De Kwakel 

Het lijdensverhaal wordt verteld in eigentijdse woorden, 
met lichtbeelden die de woorden ondersteunen en het koor 
Revival uit Zevenhoven dat toepasselijke hedendaagse liede-
ren zingt. Zoals in de landelijke Passion. 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. Entreekaartjes kosten 
€ 5,00 incl. een kopje koffie of thee. De opbrengst zal aan 
een goed doel geschonken worden.
Kaartjes kunt u bestellen op passiondekwakel@outlook.com  
onder vermelding van uw naam en adres. Ook kunt u de 
kaartjes tegen contante betaling verkrijgen bij: Slagerij Van 
Eijk en Veld, Kerklaan 2, De Kwakel.

Wij hopen velen van u te mogen ontvangen om, als voor-
bereiding op Pasen, te genieten van deze uitvoering van de 
Passion. 

Stilte-en aandacht meditatie
Ben je ook weleens toe aan een beetje stilte? In het leven van 
altijd maar bezig zijn en Doen kan het zo weldadig zijn om 
een eens een poosje stil te zijn. Even helemaal leeg maken. 
Maar durven we dat nog wel? Echt even helemaal stil zijn? 
Meestal voelt dat als je met elkaar bent heel ongemakkelijk. 
Tenzij je er bewust voor kiest. Pas geleden was ik bij een 
stilte meditatie in Noorden op dinsdagavond, heerlijk de 
stilte. Zoals er ook momenten in de viering kunnen zijn dat je 

Op Witte Donderdag, 18 april, vindt het jaarlijkse evene-
ment The Passion weer plaats, dit jaar in Dordrecht. Ook 
jij kunt erbij zijn, want we laten vanuit Roelofarendsveen 
en Langeraar bussen rijden naar Dordrecht. Waarin je 
gratis mee kunt. Schrijf je dus in en maak The Passion
van dichtbij mee. 
The Passion vertelt op eigentijdse wijze in een groots mu-
zikaal evenement over de laatste uren van het leven van 
Jezus. Elk jaar is er een speciaal thema uit het paasverhaal. 
Dit jaar wordt onder het thema #jebentnietalleen extra 
aandacht besteed aan eenzaamheid. The Passion wordt 
live uitgezonden op televisie, radio, en internet. Maar het 
is ook live te volgen door als toeschouwer aanwezig te zijn 
langs de route in Dordrecht. 

Cast
De hoofdrollen worden gespeeld door bekende Neder-
landse artiesten. Edwin Jonker vertolkt dit jaar de rol van 
Jezus, Edsilia Rombley vervult de rol van Maria. De verteller 
van The Passion is Martijn Krabbé. Zangers Lucas Ham-
ming en Paul Sinha vertolken de rollen van de discipelen 
Judas en Petrus en acteur Porgy Franssen speelt Pilatus. 
Discipelen zijn onder andere Henk van Steeg, Ron Bosz-
hard en Wijnand Speelman.

Programma Witte Donderdag
Vanuit Langeraar en Roelofarendsveen rijden bussen naar 
Dordrecht. De bussen vertrekken om ongeveer 16.15 uur 
(de exacte tijd volgt nog) naar de St. Antoniuskerk in Dord-
recht. In deze kerk is om 18.00 uur een eucharistieviering 

met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant.
Na de viering is het een kwartiertje lopen naar het Maar-
tensgat waar je vanaf 20.25 uur live The Passion mee-
maakt. Na afloop van het evenement (rond 22.00 uur) 
wandel je met de groep terug naar de St. Antoniuskerk 
waar de bussen je opwachten om je weer naar Langeraar 
of Roelofarendsveen te brengen.

En… iedereen mag mee. Dus neem vooral ook je vrienden 
en vriendinnen mee, ook al zijn ze geen lid van de kerk!

Aanmelden
Meld je snel aan via info@rkgroenehart.nl onder  
vermelding van naam, woonplaats, opstapplaats (Lange-
raar of Roelofarendsveen) en telefoonnummer (mobiel).
Aanmelden kan tot en met zondag 14 april. De aanmelding 
sluit echter als alle bussen zijn volgeboekt. Wees er dus 
snel bij. Let op: bussen vertrekken vanaf de H. Petruskerk 
in Roelofarendsveen en de H. Adrianuskerk in Langeraar. 
De bussen doen niet de omliggende kerken aan, maar 
gaan rechtstreeks naar Dordrecht. Je moet dus zelf voor 
vervoer naar Roelofarendsveen en Langeraar zorgen. Als 
we de aanmeldingen weten, kunnen we dat natuurlijk 
coördineren.

Meer informatie
Neem contact op met het federatiesecretariaat in Lange-
raar: email info@rkgroenehart.nl, tel. (0172) 60 95 38 
(ma-di-do van 9.00 tot 14.00 uur). En kijk op  
rkgroenehart.nl en thepassion.nl voor het laatste nieuws.

Ga gratis mee naar The Passion in Dordrecht   
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even met elkaar helemaal stil bent. Bij de anker ochtenden 
met de ouders is dat ook een vast onderdeel. Het kan heel 
mooi zijn: Stil met elkaar. Juist omdat je met elkaar stil bent 
versterkt het. Maar als je het niet gewend bent kan de stilte 
je ook aanvliegen. Ik mag al een poosje de stilte- en aandacht 
meditaties begeleiden in het Koetshuis in Langeraar en het 
zijn stuk voor stuk heel mooie avonden van 20.00 - 21.30 uur, 
met stilte, aandacht voor wat er op dat moment is, elkaar, 
ervaringen delen, diepgang. We sluiten af met een kopje 
thee. Het zijn elke keer blokken van 8x zodat je ook echt kan 
ervaren wat mediteren voor je kan betekenen. Een nieuwe 
reeks start weer op 8 mei.

Ben je er nieuwsgierig naar en wil je ervan proeven om te 
kijken of het wat voor jou is ben je van harte welkom op 
woensdag 17 april om 20.00 uur. Graag wel van tevoren 
doorgeven op tel. (06) 282 562 86 (kan via WhatsApp) of 
email Liesbeth.vw@hetnet.nl.

Alvast een mooie tijd op weg naar Pasen.

Koeien en ander vee laten zegenen
April komt er aan. Op veel boerderijen gaat het vee weer het 
land op. Het is een oude traditie God om zegen te vragen 
over deze dieren en de bedrijven. Bent u veehouder en gaan 
uw dieren het land weer op? Geef mij een seintje en we  
maken een afspraak om de dieren te zegenen.

Diaken André van Aarle, tel (06) 216 932 67

Bedevaart naar Kevelaer van de 
parochiefederatie
Beste parochianen,
Door allerlei omstandigheden heeft het pastoraal team in 
overleg met de bisschop van Rotterdam besloten dat binnen 
onze parochiefederatie een nieuwe opzet wordt gemaakt van 
de jaarlijkse driedaagse Mariabedevaart naar Kevelaer.
De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op 2, 3 en 4 septem-
ber! Grotendeels zal het programma hetzelfde zijn als wij 
gewend waren. De kleine processie, de kruisweg, de eucha-
ristievieringen (op dinsdag met de bisschop), en de andere 
plechtigheden krijgen een plaats. 

Iedereen is genodigd om mee te gaan en te genieten van 
deze 3 mooie dagen. Als u wat op leeftijd bent, nodig dan 
ook één van uw kinderen uit. De reis is geschikt voor alle 
leeftijden. Naast de mooie vieringen is er ook gelegenheid 
voor goede gesprekken, ontspanning en gezelligheid.
De kosten voor de reis bedragen 50,00 euro. Wij gaan per 
bus. Hotel en verblijfkosten komen daar nog bij.
Voor informatie en het aanmeldingsformulier kunt u 
bellen met: Agnes van Berkel, (06) 535 829 45.

Lia van der Voorn, 071 501 23 51
Hans van der Wereld, 0172 47 63 10

Met vriendelijke groet, Pastor Bosma en Diaken van Aarle

Met de KBO op Bedevaart naar  
Meersel-Dreef Hoogstraten
Op 13 mei organiseert de KBO Zuid Holland weer een bede-
vaart naar Meersel-Dreef  Hoogstraten bij de Nederlands-
Belgische grens. Hier werd in 1687 een Kapucijnenklooster 
gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel waar ere-
diensten plaats vinden, en de bijhorende kerk is parochie-
kerk geworden. Bij het klooster is een Maria Tuin met een 
Lourdes grot. Meersel-Dreef is met name voor Belgen een 
bekende Maria bedevaart plaats.

De kosten bedragen € 49.50 p.p. Voor KBO leden van de 
afdeling Ter Aar € 45.00 p.p. Ook niet KBO zijn uiteraard van 
harte welkom bij deze bedevaart. Aanmelden: voor 25 april, 
tel. (0172) 60 32 89 of per email; a.persoons@ziggo.nl.
Bedrag overmaken naar rekeningnummer 
NL 29 RABO 0127032673 t.n.v. KBO afd. Ter Aar.

Zie voor meer informatie over deze bedevaart 
www.meersel-Dreef.be.

Banneux
 
Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotter-
dam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje 
in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Ma-
riette Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er 
ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting 
met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om ken-
nis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe 
rijkdom van Banneux. 

Binnenkort vind de volgende bedevaart plaats: ·Vijfdaagse 
bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei 
t/m dinsdag 28 mei. Heeft u geen begeleiding nodig dan kunt 
u ook mee met deze bedevaart. Of u kunt meegaan voor: 
Eén-daagsebedevaart op zaterdag 15 juni.
Twee-daagse bedevaart zaterdag/zondag 4 en 5 mei.
Voor aanmeldingen en verdere informatie betreffende de 
kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. 

U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan, tel. (015) 369 31 48. 
email: paulo_opstal@hotmail.com
Hr. G.J. de Bruijn, tel. (070) 320 58 72, 
email: gerard.debruijn@planet.nl.
U kunt voor informatie ook terecht bij Helma de Jong 
tel. (0172) 53 71 39 / (06) 505 989 93.



30

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
30 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• B. Bosma  

zondag 
31 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• 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 

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

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

zaterdag 
6 april 
5de 40 Dagen

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma 

zondag 
7 april 
5de 40 Dagen

10.00 uur 
• Kinderviering

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Allegro 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

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

zaterdag 
13 april 
Palmzondag

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Flos Campi 
• F. van der Ven 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle

zondag 
14 april 
Palmzondag

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lord's Voice 
• Kinderkerk 
• A. van Aarle 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• A. van Aarle

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

donderdag 
18 april 
Witte Donderdag

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Spirit 
• B. Bosma + A. van Aarle 

vrijdag 
19 april 
Goede Vrijdag

15.00 uur 
• Kruiswegviering

19.00 uur 
• Kruisverering 
• Jubilans 
• B. Bosma + H. van de Reep

19.00 uur 
• Jongerenviering - In de  
  Hervormde Kerk van Nieuwkoop 
  (nachtprogramma in Noorden) 
• A. van Aarle   
• Om 15.00 uur Kinderkruisweg

15.00 uur 
• Kruiswegviering

15.00 uur 
• Kruiswegviering

15.00 uur 
• Kruiswegviering

zaterdag 
20 april 
Paaszaterdag

19.00 uur 
• Paaswake 
• Lord's Voice 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch

21.30 uur 
• Paaswake 
• Cantors 
• B. Bosma + H. van de Reep 

zondag 
21 april 
Pasen

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jubilans + Spirit 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Horizon 
• Koffie na de viering 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• Kinderwoorddienst 
• A. van Aarle 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma 

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

maandag 
22 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• J. Glas 

zaterdag 
27 april 
Koningsdag

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• Na afloop een oranjebitter 
• B. Bosma 

viering vervalt 
 
 

zondag 
28 april

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• J. Glas

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

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

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
30 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• B. Bosma  

zondag 
31 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• 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 

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

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

zaterdag 
6 april 
5de 40 Dagen

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma 

zondag 
7 april 
5de 40 Dagen

10.00 uur 
• Kinderviering

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Allegro 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

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

zaterdag 
13 april 
Palmzondag

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Flos Campi 
• F. van der Ven 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• Kinderwoorddienst
• A. van Aarle

zondag 
14 april 
Palmzondag

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lord's Voice 
• Kinderkerk 
• A. van Aarle 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• A. van Aarle

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

donderdag 
18 april 
Witte Donderdag

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Spirit 
• B. Bosma + A. van Aarle 

vrijdag 
19 april 
Goede Vrijdag

15.00 uur 
• Kruiswegviering

19.00 uur 
• Kruisverering 
• Jubilans 
• B. Bosma + H. van de Reep

19.00 uur 
• Jongerenviering - In de  
  Hervormde Kerk van Nieuwkoop 
  (nachtprogramma in Noorden) 
• A. van Aarle   
• Om 15.00 uur Kinderkruisweg

15.00 uur 
• Kruiswegviering

15.00 uur 
• Kruiswegviering

15.00 uur 
• Kruiswegviering

zaterdag 
20 april 
Paaszaterdag

19.00 uur 
• Paaswake 
• Lord's Voice 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch

21.30 uur 
• Paaswake 
• Cantors 
• B. Bosma + H. van de Reep 

zondag 
21 april 
Pasen

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jubilans + Spirit 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Horizon 
• Koffie na de viering 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• Kinderwoorddienst 
• A. van Aarle 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma 

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

maandag 
22 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• J. Glas 

zaterdag 
27 april 
Koningsdag

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• Na afloop een oranjebitter 
• B. Bosma 

viering vervalt 
 
 

zondag 
28 april

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• J. Glas

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

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

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

APRIL 2019
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  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
30 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans 
• Projectviering voor alle vormelingen 
   van de parochie H. Franciscus 
• A. Vijftigschild + H. van de Reep 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Joy 
• Presentatie Eerste H. Communie 
   (Rijpwetering en Hoogmade) 
• A. van Aarle + N. Langstraat 

zondag 
31 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• LEF 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
6 april 
5de 40 Dagen

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

zondag 
7 april 
5de 40 Dagen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• Ankerzondag (familieviering) 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• M. Jagerman 

zaterdag 
13 april 
Palmzondag

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering (met palmprocessie) 
• M. Hoogenbosch 

zondag 
14 april 
Palmzondag

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

10.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Little Stars + LOSZ 
• TV-viering 
• J. Glas 

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

donderdag 
18 april 
Witte Donderdag

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

vrijdag 
19 april 
Goede Vrijdag

15.00 uur 
• Kruiswegviering

19.00 uur 
• Kruisverering 
• Faith 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 
• Om 15.00 uur Kruiswegviering

15.00 uur 
• Kruiswegviering

zaterdag 
20 april 
Paaszaterdag

21.30 uur 
• Paaswake 
• Cadans 
• J. Glas + A. van Aarle 

19.00 uur 
• Paaswake 
• Dameskoor OA/RW +  
   Jeugdkoor LOSZ 
• Kinderwoorddienst 
• J. Glas + A. van Aarle 

zondag 
21 april 
Pasen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas  

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

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

maandag 
22 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith + Cadans + Emanuelkoor 
• B. Bosma 

zaterdag 
27 april 
Koningsdag

viering vervalt 
 
 

viering vervalt 
 
 

zondag 
28 april

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering
• Faith 
• M. Jagerman  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild

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

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

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



  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE APRIL 2019

Wat wij lezen op de 
zondagen in april

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
30 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans 
• Projectviering voor alle vormelingen 
   van de parochie H. Franciscus 
• A. Vijftigschild + H. van de Reep 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Joy 
• Presentatie Eerste H. Communie 
   (Rijpwetering en Hoogmade) 
• A. van Aarle + N. Langstraat 

zondag 
31 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• LEF 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
6 april 
5de 40 Dagen

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

zondag 
7 april 
5de 40 Dagen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• Ankerzondag (familieviering) 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• M. Jagerman 

zaterdag 
13 april 
Palmzondag

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jeugdkoor LOSZ 
• Gezinsviering (met palmprocessie) 
• M. Hoogenbosch 

zondag 
14 april 
Palmzondag

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

10.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Little Stars + LOSZ 
• TV-viering 
• J. Glas 

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

donderdag 
18 april 
Witte Donderdag

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

vrijdag 
19 april 
Goede Vrijdag

15.00 uur 
• Kruiswegviering

19.00 uur 
• Kruisverering 
• Faith 
• J. Glas + M. Hoogenbosch 
• Om 15.00 uur Kruiswegviering

15.00 uur 
• Kruiswegviering

zaterdag 
20 april 
Paaszaterdag

21.30 uur 
• Paaswake 
• Cadans 
• J. Glas + A. van Aarle 

19.00 uur 
• Paaswake 
• Dameskoor OA/RW +  
   Jeugdkoor LOSZ 
• Kinderwoorddienst 
• J. Glas + A. van Aarle 

zondag 
21 april 
Pasen

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas  

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

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

maandag 
22 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith + Cadans + Emanuelkoor 
• B. Bosma 

zaterdag 
27 april 
Koningsdag

viering vervalt 
 
 

viering vervalt 
 
 

zondag 
28 april

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering
• Faith 
• M. Jagerman  

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild

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

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)

31 maart
4e week in de  
veertigdagentijd
eerste lezing: Joz. 5, 9a.10-12
tussenzang Psalm 34/33
tweede lezing 2 Kor. 5, 17-21
evangelie Lc. 15, 1-3.11-32

7 april 
5e zondag van de 
veertigdagentijd
eerste lezing Jes. 43, 16-21
tussenzang Psalm 126/125
tweede lezing Fil. 3, 8-14
evangelie Joh. 8, 1-11

14 april 
Palmzondag
eerste lezing Jes. 50, 4-7
Tussenzang Psalm 22/21
tweede lezing Fil. 2, 6-11
evangelie Fil. 2, 8-9

21 april 
1e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 
10,34a.37-43
tussenzang Psalm 118/117
tweede lezing Kol. 3,1-4
evangelie Joh. 20,1-9

28 april 
2e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 5,12-16
tussenzang Psalm 118/117
tweede lezing Apok. 1, 
9-11a.12-13.17-19
evangelie Joh. 20,19-31
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Clara en Franciscus federatie

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

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

Colofon

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

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: 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. 4 (mei 2019) kunt u uiterlijk op 
8 april aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 26 april.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 



JONGEREN
Wereldjongerendag van  
Het Bisdom Rotterdam
Tour of faith is er maandelijks in het bisdom Rotterdam. 
Op deze ontmoetingsdagen ben je te gast in een parochie 
en vier je de eucharistie met de Bisschop. Verder heb je 
een geloofsgesprek met andere jongeren (16-30 jaar) en 
als afsluiting is er een gezamenlijke maaltijd. De viering 
van wereldjongerendag is op Palmzondag. Hiermee is 
het een speciale editie van Tour of Faith. De paus heeft 
deze dag namelijk uitgeroepen tot Wereldjongerendag 
en daarom word over de hele wereld gevierd. Op die dag 
wordt er een uitgebreid programma georganiseerd met 
workshops.

Aanmelden kan via de Facebook pagina van het Jongeren-
pastoraat bisdom Rotterdam.

Twitter met God! 
De wereldjongerendagen in Panama zijn al even voorbij 
maar dat betekent niet dat het geloof geen plek meer 
hoeft te krijgen in je leven. Loop je met vragen rond over 
het geloof? Weet je niet waarom of hoe je moet bidden? 
En weet je niet waar je naartoe moet met al die vragen? 
Stuur dan een tweet naar God! Met een website en een 
app proberen een groep jongeren moeilijke vragen over 
het geloof bespreekbaar te maken. 

Alle vragen die al gesteld zijn 
hebben inmiddels geresulteerd 
in het boek ‘Tweeting with 
God’. De auteur van het boek 
is dr. ir. Michel Remery pr. Hij is priester van het bisdom 
Rotterdam en werkte jarenlang in Leiden als kapelaan. 
Daar sprak hij met veel jongeren die niet zo goed wisten 
waar ze naartoe moesten met hun vragen. Hij vroeg hen 
om de vragen op te schrijven en kreeg bijna 1.000 vra-
gen opgestuurd. Daaruit ontstonden gesprekken en hier 
bloeide: ‘Tweeting with God’ uit op.

Tweeting with God is te vinden op: tweetingwithgod.com
Onder dezelfde naam te vinden op:
YouTube | Instagram | Facebook | Twitter

The Passion in Dordrecht
Dit jaar is The Passion niet ver weg. The Passion strijkt dit 
jaar neer in Dordrecht. Dit jaar is het precies 400 jaar ge-
leden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd 
gegeven om de Stratenvertaling te schrijven. Voor meer 
informatie zie rubriek algemeen. AGENDA   

Goede Vrijdag 
De zeven wonderen 
van het kruis

Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag. 
Voor alle tieners in de federatie organiseren 
we de jaarlijkse Goede Vrijdagwake. De bedoeling van 
de wake is dat je de hele nacht wakker blijft. Een hele 
uitdaging! Gelukkig hebben we weer een leuk, spannend, 
leerzaam en actief programma in elkaar gezet om jou de 
hele nacht wakker te houden.

Wat gaan we doen?
Om 19.00 uur vertrekken we met het verlichte kruis  
van de basisscholen in Nieuwkoop in processie naar de 
Hervormde Kerk in Nieuwkoop op het Reghthuysplein.  
Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd om mee te lopen. 
Om 19.30 uur begint de eucomenisch dienst in de Her-
vormde Kerk in Nieuwkoop. Uiteraard zijn alle ouders, 
opa’s en oma’s hiervoor van harte uitgenodigd.

Om 21.00 uur nemen we afscheid van je ouders en gaan 
de Goede Vrijdag activiteiten beginnen. In een groepje  
van 6 tot 7 tieners gaan we de spelletjes af. 

Om 2.00 uur ’s nachts gaan we op weg met het verlichte  
kruis naar de St. Antoniuskerk in Noorden. Uiteraard mag 
iedereen meelopen die dat leuk vindt. 

We sluiten af met een ochtendgebed om 6.30 uur en een 
gezamenlijk ontbijt om 7.00 uur. Om 7.30 uur mogen je 
ouders je komen ophalen.

Met 50 tieners gaan we dit avontuur beleven. Wees snel, 
op 10 april sluit de definitieve aanmelding. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze nacht.

Beleef op Goede Vrijdag een spannend avontuur. 
Maar ....kan je de hele nacht wakker blijven? 
Meer informatie bij Hein Wagenaar (heinw@hotmail.com) 
of Robin Keizer.

5 april:  Solid Friends Noorden

14 april:  Rock Solid Aarlanderveen

19 april:  Rock Solid Noorden

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


