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Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
Wij hopen dat iedereen mooie Paasdagen heeft beleefd. In het voorjaar lossen de feestelijkheden in de kerk zich razendsnel af: in de meimaand doen weer veel kinderen hun
Eerste Heilige Communie en eindigen we met Hemelvaart en de Pinksternoveen.
Informatie hierover vindt u in deze uitgave van Samenstromen. Ook treft u informatie
aan over bedevaarten naar Lourdes en Kevelaer.
Veel leesplezier gewenst!
Marieke van Gelderen en Josine Verhagen-van Velzen

Gebed
Vader,
Ik deel met u mijn zorgen,
Ik dank u dat u dan voor mij wilt zorgen.
Ik vertrouw op u heer.
Amen
Heeft u een kort gebedje? Deel het met
ons via samenstromen@gmail.com

Gebed
In Lourdes kun je kaarsen opsteken.
Een hele “straat” vol met bakken waar je
je kaarsje tussen kunt zetten. Achterop
zo’n overdekte kaarsenbak staat in alle
talen, ook een in het Nederlands: “Deze
kaars zet mijn gebed verder”
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Die kaars vertegenwoordigt je gebed.
Als je een kaars opsteekt en even
tot Maria bidt, blijft daarna de kaars
branden, alsof je de hele lengte van de
kaars blijft bidden.
In Lourdes, en in alle grote
bedevaartplaatsen zal het niet anders
zijn, wordt er ruimte gemaakt als de
bak vol is. Dan wordt je gebed als het
ware afgebroken. Maar anderen willen
nou eenmaal ook graag een kaarsje
opsteken.
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In een Griekse kerk hebben ze dunne
kleine bruine waskaarsen. Daar heb
ik het meegemaakt dat ik naar buiten
liep en nog vóór ik de deur door was
een oud vrouwtje de kaarsen had
uitgeblazen en in de bak had gegooid
waar ze later weer uit werden gehaald
om nieuwe kaarsen van te maken.
Daar werd het gebed dus afgebroken
vanwege een commercieel belang.
In Fatima staat één grote kaarsenbak,
waarin de mensen soms een handvol
kaarsen gewoon in het vuur gooien. Je
ziet dan het kaarsvet onder in de bak
weer richting kaarsenfabriek stromen.
De zwarte wolken die daarbij ontstaan
laten nou niet bepaald denken aan een
gebed!

Bij ons, in de Mariakapel worden veel
kaarsen ontstoken. Bij het mooie
beeld van Maria voor de Nieuwkoopse
achtergrond, zo treffend geschilderd
door Leo, onze parochiekunstenaar.
Na de viering mogen ze niet blijven
branden (een voorschrift van de
brandweer) en maken we ze dus uit.
Maar ze blijven wel staan. Bij een
volgende viering steekt de koster ze
allemaal weer aan, zodat uw gebed in
onze Mariakapel altijd zal voortzetten,
tot de kaars vanzelf dooft omdat hij
op is.
De kaars zal dus nooit weg worden
gehaald voor het laatste AMEN van
je gebed.
En zo hoort het eigenlijk ook.
Rob Aupers

Pastoraal

Een nieuwe lente en
een nieuw geluid
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht.
Dit zijn de eerste regels van het gedicht
“Mei” van Herman Gorter. Ik denk dat
velen van u, net als ik, de eerste regel
nog wel kennen van onze middelbareschooltijd.
Verlangens
Nu, in de meimaand, blijkt dat die
vier eerste regels heel actueel zijn. Als
eerste klinkt het verlangen naar iets
nieuws, naar een nieuwe lente en een
nieuw geluid. We zien het onder ande-

re in vele verkiezingsuitslagen in binnen- en buitenland. Gevestigde partijen
worden kleiner en nieuwe partijen, met
een nieuw geluid, lijken uit het niets
tevoorschijn te komen. Blijkbaar willen
de mensen iets nieuws!
Ook klinkt een emotioneel verlangen
naar een dierbaar verleden. Een verlangen zoals naar een bekend geluid
van een mooie zomernacht. Zo horen
we in deze tijd over verlangens naar
vroegere tijden, toen de samenleving
eenvoudiger, rustiger en veiliger was.
En ja: die verlangens zijn ook heel individueel. Zoals de “ik” in het gedicht. Het
zijn de emoties en verlangens van de
ik-persoon.
In de kerk
En juist daarbij bedacht ik dat we voor
deze drie zaken: de verlangens naar
iets nieuws, het verlangen naar mooie
ervaringen uit het verleden en de aandacht voor het individu heel goed bij
Christus en zijn Kerk terecht kunnen!
Als er iemand is die iets nieuws begonnen is, is het wel Jezus. Hij kwam met
een nieuw geluid over de uitleg van de
Wet. Hij schafte deze niet af, maar zijn
gebod van de liefde vervult de Wet.
Daarmee kwam Hij wel in botsing met
de overheid in zijn tijd en eindigde Hij
aan het kruis. Maar voor God is niets
onmogelijk: drie dagen later stond Hij
op uit de dood. Als dat niet nieuw is…

Foto Patrick Deters

En dat gebeurde zo’n 2000 jaar geleden. Sindsdien is dat alles doorgegeven
van generatie op generatie. Zo is de
rijke traditie van de Kerk ontstaan.

Veel mooie zaken uit die traditie kunnen verlangens vervullen. Zoals naar
dat gefluit dat klonk in die mooie zomernacht. Juist rituelen zijn vaak veel
sterker dan we vaak verwachten. Juist
daarin klinkt die herinnering, klinkt de
kracht van God.
Dat laatste is vaak heel individueel. Het
valt niet te voorspellen hoe mensen
worden aangesproken door een ritueel
waarin God zich laat zien. Voor de één
zijn het gewoon (moeilijke) woorden en
gebruiken. Een ander wordt zo geraakt
dat er een nieuwe wereld opengaat.
Dat is de manier waarop God ieder van
ons aanspreekt: heel persoonlijk.
Een persoonlijke keuze
Aan ons het aanbod om die persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan. Aan
ons de keuze om met Hem op weg te
gaan. Dan kan er heel veel gebeuren,
meer dan we ooit zouden denken. Dan
begint er een nieuwe lente en klinkt er
in ons leven een nieuw geluid!
En daar blijft het niet bij. Als we allemaal vanuit onze band met Jezus op
weg gaan in ons leven, blijven we geen
individuen die alleen staan. Dan zijn
we samen op weg, dan zijn we samen
die Kerk van Christus. Dan kunnen we
samen een nieuw geluid laten klinken,
samen de keuzes maken die in deze tijd
in onze dorpen noodzakelijk zijn.
Laten we daarvoor bidden, en juist in
deze meimaand, op voorspraak van de
heilige maagd Maria!
Pastoor Jack Glas

SAMENstromen • mei 2019

3

Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Heilige van de Maand

overgeleverd, naar schatting 10% van het totale aantal preken dat hij heeft gehouden.

5 mei, bekering van de
H. Augustinus
Augustinus’ bekering heeft
waarschijnlijk begin augustus
van het jaar 386 plaats gevonden te Milaan.
Als kind had hij van zijn moeder,
de heilige Monica, een christelijke opvoeding gekregen. Maar
zijn filosofische inslag enerzijds en zijn zucht naar genot
anderzijds, dreven hem ertoe
een ingewikkelde zoektocht te
gaan. Op de lange duur vindt
hij bij het christendom toch de meest samenhangende leer
omtrent de grote geheimen van het leven. Er is in feite nog
één ding dat hem verhindert geheel en al voor het christendom te kiezen. Want als hij dat zou doen, zou hij zich er met
hart en ziel aan willen geven, en aan niets anders. Maar dat
zou betekenen dat hij van de vele levensgenietingen afstand
zou moeten doen. En dat terwijl hij bij een meisje van lagere
stand een zoon had, Adeodatus.
In 375, op 21-jarige leeftijd, werd hij leraar in zijn geboorteplaats, en het jaar daarop vestigde hij zich in Carthago als
leraar in de retorica.
In 384 werd Augustinus tot retor aan het hof in Milaan benoemd. In Milaan hoorde Augustinus eens Ambrosius, de
bisschop van Milaan, preken en raakte daardoor geboeid.
Deze nam zijn intellectuele bezwaren tegen de Bijbel weg.
Maar door het christelijk geloof in het hart geraakt werd hij
pas later. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom. Hij
werd met Pasen in 387 door Ambrosius gedoopt.
Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met Bijbelstudie te
hebben beziggehouden, werd Augustinus in 391 half tegen
zijn wil tot priester gewijd en in 395 tot medebisschop (met
het recht van opvolging van de bisschop van Hippo Regius).
Als priester en bisschop werd Augustinus een gerenommeerd predikant. Er zijn bijna zeshonderd preken van hem

Augustinus stierf in 430 in Hippo Regius (het tegenwoordige
Annaba), waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was.
Diaken van Aarle

Het huwelijk, sacrament van de
toewijding aan elkaar
“Rens, wil je Jorien aanvaarden
als je vrouw en beloof je haar
trouw te blijven in goede en
kwade dagen, in armoede en
rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je haar liefhebben
en waarderen al de dagen van
je leven?” “Ja, ik wil.” klinkt het
daarna uit de mond van de
bruidegom en omgekeerd uit de mond van de bruid.
Anders dan bij de andere zes sacramenten is het niet de priester of diaken die het sacrament toedient, maar geven man en
vrouw in de Kerk elkaar het sacrament van het huwelijk. De
priester of diaken is er bij als officieel getuige van de Kerk.
Van de zeven sacramenten die we kunnen ontvangen en
vieren, zijn de priesterwijding en het huwelijk sacramenten
van de levenskeuze. De priester wijdt zich toe aan God en zijn
dienstwerk, de echtgenoten wijden zich toe aan elkaar en de
levensgemeenschap die ze zullen vormen, mogelijk ook met
hun kinderen. Met heel je hart en ziel, kracht en verstand geef
je jezelf aan de ander, vertrouw je jezelf toe aan de goedheid
van de ander. Omgekeerd aanvaard je de ander met alles wat
hij of zij is én niet is. Met een gelovig hart zien we het huwelijk
als een afspiegeling van Gods onvoorwaardelijke liefde. Niet
als een sprookje, maar als een visioen van hoop.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Kalender mei 2019
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4 mei		

20.05 uur

H. Martinuskerk, Noorden				

Film The Railwayman

7,14,21,28 mei

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen				

Schriftinstuif

7,14,21,28 mei

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden				

Stiltemeditatie

11 mei		

16.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen 				

Uitlegmis

26 mei		

10.30 uur

zie website www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten

Liduinaprocessie

www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Voorbereiding en vieringen Eerste
Heilige Communie
Deze maand staat voor 75 gezinnen in het teken van de Eerste Heilige Communie.
In de familiecatechese ‘Het Anker’ zijn ouders en kinderen
op zes zondagen samengekomen. Dat gebeurde in en rond
de H. Adrianuskerk en in en rond de H. Petruskerk. Ouders,
communicanten, broertjes en zusjes hadden elk hun eigen
programma, waarna we de eucharistie vierden samen met
de geloofsgemeenschap. Op de zesde zondag kregen de
ouders het ‘laatste-woord’ over het programma. U ziet ze
bijeengezet in de woordwolk.
Veel dank aan alle medewerkers, voor en achter de schermen. In de crèche, bij de jongsten en bij de oudere broertjes
en zusjes, bij de communicanten en bij de ouders, dank
aan de kosters, de koren en de mensen die iedere keer iets
moois maken van de koffie en thee na de viering. Zij maken
dit geheel aan waardevolle catechese activiteiten mogelijk.

De Duitse Dominee Dietrich Bonhoeffer raakte betrokken op
het verzet tegen het Naziregime. Hij werd gevangengenomen
in 1943 en werd kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog opgehangen. In de gevangenis heeft hij teksten en
gebeden geschreven over zijn situatie. Hierbij een gedeelte uit
een gebed.
Jezus Christus, mijn Heer,
U was net als ik arm en ellendig,
gevangen, verlaten.
Ieder menselijk lijden kent U.
U blijft bij me, als niemand mij nog helpt,
U vergeet me niet en zoekt me,
U wilt dat ik U zie en me omkeer naar U.
Heer, ik hoor uw roepstem, ik volg U.
Help mij.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Op vier plaatsen zullen er vieringen zijn waarin de kinderen
voor de eerste keer deelnemen aan de Eucharistie én daarbij
de Heilige Communie ontvangen.
12 mei, 11.15 uur, OLV Geboortekerk, Rijpwetering voor de
gezinnen uit Rijpwetering/Oud Ade en
Hoogmade/Woubrugge.
12 mei, 11.15 uur, H. Petruskerk, Roelofarendsveen voor de
gezinnen uit Roelofarendsveen en Leimuiden.
19 mei, 11.15 uur, OLV Hemelvaart, Nieuwkoop voor de gezinnen uit Nieuwkoop, Nieuwveen, Zevenhoven en Noorden.
26 mei, 11.15 uur, H. Adrianuskerk, Langeraar voor de gezinnen uit Langeraar en Aarlanderveen.
Pastor Marjo Hoogenbosch

4 en 5 mei In vrijheid kiezen
Met dit thema wordt aangesloten bij de viering van 100 jaar
algemeen kiesrecht. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug
op de onvrijheid van toen. Onze vrijheid om te kunnen en
mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid
te beschermen en te koesteren.
Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de
regels en afspraken van de wet, doen en laten wat we willen.
We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen
een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is.
Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we
leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de
ander betekenen. Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons voldoende in de ander?

Eucharistie: een hemels cadeau
De Heilige Mis stap voor stap uitgelegd
Knielen, staan en zitten. Kaarsen, wierook en belletjes.
Wanneer we in de kerk liturgie vieren dan doet heel ons
lijf mee, alle zintuigen worden aangetrokken. Door de
eeuwen heen heeft de uiterlijke vorm van de eucharistieviering veel veranderingen ondergaan, maar de kern is
steeds hetzelfde gebleven: we mogen Christus ontmoeten
in de eucharistie. En om dat hemelse cadeau te bereiken
hebben we in de eucharistieviering een aantal stappen.
Zo belijden we onze schuld, zingen we God lof, lezen we
uit de Heilige Schrift, we hebben de consecratie, de Communie en ten slotte de zegen. En dat alles omgeven door
prachtige rituelen.
Op zaterdagmiddag 11 mei om 16.30 zullen we in de
Petruskerk te Roelofarendsveen eucharistie vieren. Pastor
Bosma zal daarin voorgaan. Wel is het een mis die anders is dan anders. Tijdens deze mis zijn er steeds korte
momenten waarbij ik iets meer uitleg zal geven over de
mis. Bijvoorbeeld wat de betekenis is van de liturgische
gewaden, waarom we soms stil zijn in de viering, waarom
we gaan staan voor het Evangelie en nog zoveel meer.
Deze ‘uitlegmis’ is tevens mijn eindproject voor de stage.
U bent van harte welkom. Na de viering zal er gelegenheid
zijn om elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie.
Nabor Langstraat, stagiair
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Clara & Franciscus Ontmoeting
Nabor Langstraat op zoek naar zijn toekomst

‘Geloof is je overgeven aan
het mysterie’
Hij studeert Theologie en denkt nog volop na over hoe zijn toekomst eruit gaat zien. Zeker is dat dat
zal zijn in het teken van het geloof en zijn relatie met God. “Die relatie is de bron waaruit ik leef”,
vertelt Nabor Langstraat.
Door: Tom Zuijdervliet
“In mijn jeugd ging het zoals met de
meeste jongeren”, gaat Nabor (23 jaar)
verder. “Ik deed standaard mijn Eerste
Heilige Communie. Dat veranderde
toen mijn ouders verhuisden naar
Rijswijk en we naar de grote Bonifatiuskerk gingen. Ik voelde me daar thuis. De
liturgie daar sprak me aan, de mystiek
ervan. Je moet niet alles rationeel benaderen, geloof is ook je overgeven aan
het mysterie.“
In de kerk in Rijswijk werd hij misdienaar en later acoliet. “Dat ging heel
toevallig. Na afloop van een viering
stond ik met de pastoor te praten toen
iemand tegen me zei: “Mooi gediend
vandaag”. Hij dacht dat ik de misdienaar
was, maar dat was helemaal niet zo.
Het was echter wel de aansporing die ik
blijkbaar nodig had om het te worden.“
Op zoek
Voor zijn Heilig Vormsel volgde hij een
traject van vier jaar. “Een stagiair in
Rijswijk bedacht een meerjarig Vormselproject. Dat betekende dat je niet
automatisch het H. Vormsel doet als je
12 jaar bent, maar in een traject van enkele jaren zelf de keuze ervoor maakt.
In die tijd ben ik meer gaan doen met
het geloof. Bewust denken waarom je
iets doet. Meer bidden. Ik ging op zoek
naar alles wat met geloof te maken
had. Ik had er met diverse mensen
diepgaande gesprekken over. Maar wat
ik nou precies wilde, daar was ik nog
niet uit. Tot mijn vader het me een keer
rechtstreeks vroeg. Ik antwoordde dat
het met Theologie te maken moest hebben. Maar in welke vorm?”
6
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Ideaal
“Tijdens een rondleiding gotiek die ik in
een kerk organiseerde, vroeg iemand
onverwacht of een functie in de kerk
iets voor mij was, daarmee doelde hij
op het priesterschap. Voor het eerst
antwoordde ik daar, tot mijn eigen
verrassing, bevestigend op. Ik heb in
die tijd met veel mensen, ook van het
bisdom, uitgebreid en intensief gesproken om te kijken tot welke keuze
ik kon komen. De stap voor een priesteropleiding na de havo vond ik toch
nog te groot. Daarom ging ik Theologie
studeren aan de Fontys Hogeschool in
Utrecht. Na diverse gesprekken ging
ik naar Vronesteyn in Voorburg, dat
is het centrum voor de priesteropleiding van het bisdom. Ondertussen
behaalde ik in Utrecht mijn bachelor. Ik
zit nu niet meer op Vronesteyn, ik heb
bewust toch wat afstand genomen om
na te denken over hoe ik mijn toekomst zie. Ik toets eigenlijk mijn oude
ideaal: Wat wil ik? Wat betekent het?
Wat kan ik nog meer met mijn studie
Theologie? Ondertussen ben ik bezig
met mijn master. En vandaaruit loop
ik sinds half januari stage in de Clara &
Franciscus federatie.”
Motor
“Tijdens mijn stage (24 uur per week)
mag ik alle facetten ontdekken die je in
het pastoraat tegenkomt. Ik ga mede
voor bij vieringen, ben betrokken bij
de Ankerzondagen, ik begeleid enkele
werkgroepen en ik zal over enkele
maanden ook een keer zelfstandig een
uitvaart begeleiden. Het is een intensief
programma, maar ik kan gelukkig naast
mijn studie, mijn stage en mijn werk in

Nabor tijdens een studiedag met het
pastoraal team. Foto: André van Aarle
de kerk ook nog tijd vrijmaken voor andere dingen. Zo begon ik onlangs met
orgel-les. Ik lees veel, vooral historische
romans. Ik vind het ook fijn om met
vrienden en vriendinnen gezellig een
hapje te eten of een stad te bezoeken.
Getijdenboek
Ik hoop volgend jaar af te studeren.
Ik denk nu na over wat God van me
vraagt. Ik wil testen en onderzoeken
wat die roeping echt mag zijn. Daarvoor
bid ik veel. Elke avond, rond een uur
of tien, lees ik in het Getijdenboek, een
boek met gebeden voor elke dag. Ik zie
dat boek als mijn motor. Daarna ben
ik een kwartier stil. Mensen vragen wel
eens hoe ik het volhoud. Dat kan met
het gebed, met de levende relatie met
God die je daardoor hebt. Dat is toch de
bron waaruit ik leef.”

Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Voor Kinko C! in Tanzania

Hallo iedereen,
Mijn naam is Romy van Egmond. Ik
woon in Aarlanderveen en ik ben 22.
Momenteel ben ik werkzaam in de gehandicaptenzorg en dat doe ik met veel
plezier en voldoening.
Sinds eind maart mag ik samen met
Angela de Jong één keer in de maand
de kindercrèche leiden tijdens de kerkviering. Iedere keer dat er crèche is, is
er ook kinderkerk. Angela en ik zullen
in de pastorie te vinden zijn waar u uw
kind heen kunt brengen.
Op de volgende datum’s zal er
crèche zijn:
14 april - 9.15 uur
2 juni
- 11.15 uur
30 juni - 9.15 uur
Dus wilt u eens rustig de viering kunnen beleven zonder druk te zijn met
uw kind? Breng uw kind met een gerust
hart naar de pastorie waar Angela en ik

Met dit schrijven willen we u graag
informeren dat binnen de parochiekern
Aarlanderveen tot en met de 5de zondagsviering in de Vastenperiode nu al
een totaalbedrag van € 1625,- !!!! voor
het schoon drinkwaterproject Kinko C
is opgehaald. Dankzij de gulle collectes, maar ook de solidariteit-maaltijd,
de plantjesverkoop, het raden van het
aantal eitjes en het gewicht van de appeltaart, én bovenal de klaverjasavond,
hebben geleid tot dit gewéldige bedrag.
We willen allen die hieraan heeft bijgedragen, o.a. de kwekerij die de plantjes
gratis ter beschikking heeft gesteld,
super bedanken. In de volgende Samenstromen (juni-editie) mag u onder
de rubriek ‘omzien naar de ander’ een
totaalopbrengst verwachten van alle
kernen van de hele federatie, plus het
deel dat de Vastenactie BVA hier aan
toe zal voegen.
Betty Staartjes en Agatha Keijzer
(MOV-werkgroep)

met liefde voor ze zullen zorgen tot de
viering is afgelopen.
Wij kijken ernaar uit!
Groetjes, Romy van Egmond
Werkgroep Kinderkerk

BEDANKT
Lieve mensen, voor uw medeleven
bij het overlijden van onze Lieve Jaap
Zevenhoven.
Voor ons en velen van U bekend als
een lieve, zorgzame, behulpzame en
creatieve man.
Bedankt voor lieve woorden, kaarten, bloemen en uw aanwezigheid bij
avondwake en uitvaart.
Het geeft ons veel steun om door te
gaan en wij en u allen houden mooie
herinneringen aan hem.
Helma, Vivian, Jessika, Tristan, Angela,
Marijn en Floor

Lentemystiek
De bomen in het oude park
ademen in stildoorgroeide jaren –
bewaren in hun stam en wortels
de kringloop van het tijdgeheim –
rentmeesters zijn zij
waar wij zo vaak verzaken:
zij behoeden zeer zorgvuldig
óns geheim
eens per jaar wordt door
hen ontsluierd wat ons
ten diepste gaande houdt:
ik kijk gespannen toe
ik houd mijn adem in –
dan sta ik oog in oog met
het lichtende ontvouwde groen
en de bloesem van de Hoop
Oeke Kruythof
SAMENstromen • mei 2019
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Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Rozenkrans bidden in mei

Eerste Heilige Communie

De natuur ontwaakt, een nieuwe start,
de lente begint. Zo komt ook de maand
mei weer dichterbij. Meimaand, Mariamaand tijd voor het rozenkransgebed.
Ook deze maand wil ik U weer van
harte uitnodigen om samen met mij de
rozenkrans te bidden. Het rozenkransgebed wordt in Langeraar gebeden op
de donderdagavonden 2, 9, 16,
23 en 30 mei.
Vanaf 18.45 uur
is de kerk open,
om 19.00 uur
begint het rozenkransgebed. U
bent van harte
welkom.

Op zondag 26 mei om 11.15
uur ontvangen 20 kinderen uit
Aarlanderveen en Langeraar hun Eerste
Heilige Communie. De voorbereiding
hiervoor is al in volle gang. In de kerk
in Langeraar wordt eerst nog op
vrijdag 24 mei een generale repetitie
gehouden. Het wordt een mooie viering
voor de communicanten. De zenuwen
gieren door hun lichaampjes. Met je
mooiste pak aan deze bijzondere dag
vieren is echt wel heel spannend. Met
een bomvolle kerk wordt het helemaal
heel speciaal! Het is te mooi om te
missen! U komt toch ook om mee te
maken hoe deze kinderen hun Eerste
Heilige Communie ontvangen?

Saskia Versluis

Werkgroep Eerste Heilige Communie
Aarlanderveen en Langeraar

Gebed bij een Eerste Communie
Heer Jezus op de dag
dat ik mijn Eerste Communie mocht doen,
bent U voor het eerst bij mij gekomen.
Het was een hele ﬁjne dag.
Er waren veel mensen
en die brachten allemaal iets mee.
Maar het mooiste kado heb ik van U gekregen.
U hebt Uzelf aan mij gegeven,
en wilt altijd bij mij zijn.
U bent de beste Vriend die iemand kan hebben!
Iedere keer als ik te Communie ga,
komt U weer in mijn hart bij mij.
Help mij daar steeds aan te denken,
en er dankbaar voor te zijn.
Doe ook zo met hen die U vandaag
voor het eerst gaan ontvangen.
Amen.
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Pinksternoveen
Van Hemelvaart tot Pinksteren bidden
we, elke avond in een andere kerk, dat
de heilige Geest tot ons mag komen,
ons wil versterken en verlichten. Het
thema van elke viering is “De kracht
van de Geest”. Elke parochiekern geeft
hier een eigen invulling aan waardoor
geen viering hetzelfde is. Op maandagavond 3 juni om 19.30 uur is de viering
in onze kerk. Tijdens die viering wordt
de zang ondersteund door het koor
Jubilans. In overleg met de dirigente,
Manon ter Steege, doet de werkgroep
van de Pinksternoveen een oproep aan
iedereen, jong en oud om, alléén bij de
pinksternoveenviering, mee te komen
zingen in het koor. Natuurlijk moet er
wel eerst geoefend worden. Dit doen
we op maandagavond 20 en 27 mei
van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kerk,
ingang via de pastorie. De vieringen
rond Pinksteren willen ons verbinden
met elkaar, in woord en zang. Kom en
doe mee!

Aarlanderveen
Zomerkampen Bisdom
Rotterdam
Met veel plezier ga ik al 3 jaar mee met
de zomerkampen van Bisdom Rotterdam.
Tijdens deze week verdiepen we ons in
het thema met de bijbehorende Bijbelverhalen. Ook doen we leuke spellen/
activiteiten die bij het thema horen die
ook nog eens sportief zijn. In onze vrije
tijd gaan we ook gezellig met elkaar om of

zingen we wat. Je wordt al snel een grote
vriendengroep en je gaat na de kampen
nog met elkaar om. Dit jaar zijn ze van 21
t/m 27 juli en je kan je tot 7 juli inschrijven. Voor meer informatie of om je in te
schrijven kan je naar www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen. Ik heb me in ieder
geval ingeschreven kom jij ook?
Maaike Versluis

Vanaf de Adrianustoren

Van Pasen naar Pinksteren
Het zet me aan het denken
Wat gebeurt er onderweg
Van Pasen naar Pinksteren?
Is het zoveel anders dan
andere dagen?
Misschien niet….
Of toch wel….
Begint er een nieuwe tijd?
Voor mij, voor de mensen om
mij heen,
Voor de kerk, voor de wereld…
Laat ik mij dan aansteken
Door het Pinkstervuur

• Zondag 12 mei is het Roepingenzondag. Het thema dat Paus Franciscus koos
voor de 56ste Wereldgebedsdag voor roepingen is: De moed risico te nemen
omwille van Gods Belofte.
• De KBO organiseert op 13 mei een Bedevaart naar Meersel - Dreef. Dit is een
bekende Maria bedevaart plaats.
• Op donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. De Hemelvaart is 40 dagen na
Pasen en betekent voor ons: als we Hem volgen. U bent welkom in de viering
om 9.15 uur.
• Op dinsdag 28 mei komen alle pastoraatsgroepen van de federatie met het
pastoraal team bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de
komende of toekomstige veranderingen en die te stroomlijnen.
• Van 2 tot en met 4 september wordt door onze federatie een bedevaart georganiseerd naar Kevelaer. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich opgeven bij
Agnes van Berkel (06) 53 58 29 45
Lia van der Voorn (071) 501 23 51
Hans van der Wereld (0172) 47 63 10
• De werkgroep diaconie Langeraar heeft met een mooi, kleinschalig project in
de vastentijd het fantastische bedrag opgehaald van € 213,50. Dit werd gedoneerd door dankbare gasten die genoten van een gezellige avond. Het geld
komt ten goede aan het vastenactieproject voor schoon drinkwater in Kinko C.
• De pastoraatsgroep wenst u een goede meimaand toe, waarbij in deze maand
Maria centraal staat.

Door het mysterie
van het geloof

Lief en leed

Van de hoop

Gedoopt

Van de liefde
Ben ik reisgenoot van velen…
Ben ik een reisgenoot van
God

18 maart
18 maart

Roos Elisabeth Johanna Maria van Hameren
Koen Gerardus Franciscus van der Zalm

Overleden
14 maart
27 maart
24 maart
27 maart

Maria Margaretha Cornelia Fransen- Egberts
Cornelia Johanna Columba Maria Hogenboom- Kroft
Theodorus Camillis van der Hoorn
Jacobus Joannes van der Hoorn

88 jaar
88 jaar
72 jaar
85 jaar
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Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Verslag
Bijeenkomst op 31 maart over de visie
op de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Na de viering van 9.15 uur
gingen ongeveer 60 mensen naar het
parochiehuis.
Eerst een kopje koffie en daarna de
dia serie waarin de noodzaak van deze
bijeenkomst werd uitgelegd door dhr.
Sjaak Leliveld van het Clara bestuur.
Tijdens de pauze kon iedereen nadenken en praten over de presentatie.
Daarna konden vragen gesteld worden.
Onder leiding van dhr. Wim Schildwacht van het Clara bestuur werd een
levendige discussie gevoerd.

munie en Heilig Vormsel) graag in de
eigen kerk.
• Gebrek aan pastores? Laat ook lekenvoorgangers hun werk doen!!!
• Binnen 2 jaar komen we terug om de
voortgang te bespreken.
• De uitdraai van de presentatie komt
achter in de kerk te liggen.
BCP

Dienst met verbeelding
Op 19 mei is er om 9.30 uur in de Gereformeerde kerk aan de Achterweg een
“dienst met verbeelding”.
Dat is een door leken voorbereide viering . Een dienst zonder predikant.
Deze dienst is ook toegankelijk voor
onze parochianen. Na afloop is er koffie. Aanbevolen.

Bedevaart naar Lourdes

De meest gestelde vragen
en opmerkingen:
• Over de financiën: blijven de gelden
van de kern geoormerkt. (ja) Later
misschien toch solidair zijn en steun
geven aan andere kernen.
• Misschien kerkbelasting heffen voor
alle ingeschrevenen?
• Brengt een rijksmonument geld op?
Het heeft voor- en nadelen.
• Het pastoraal team wordt kleiner. De
vieringen in het weekend zijn een erg
belangrijke taak. Hoe kan het dan dat
1 pastor vrij is in het weekend?
• De vitaliteit van de kerk is
erg belangrijk

BCP

Voorstellen:
• Samenwerken met andere kerken
binnen het dorp.
• Bussen regelen om naar andere kerken binnen de parochie te gaan.
• Kerken gebruiken voor concerten en
tentoonstellingen.
• Banken eruit en stoelen erin. Beter
zitten, ook bij bijv. een concert.
• De vieringen vrolijker en actiever maken, zodat er meer jongeren komen.
• Mensen bewegen om allemaal voor
in de kerk te gaan zitten.
• De kerk in Langeraar trekt veel
belangrijke feestdagen. Graag meer
rouleren, zoals was beloofd bij aanvang van de Clara parochie.
• Sacramenten (Eerste Heilige Com-

Bijeenkomst ‘De visie op de toekomst van onze geloofsgemeenschap’
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Maria
Achter in de kerk hangen nieuwe foto’s
van de restauratie van ons Mariabeeld. Een hele klus, want het houten
beeld is behoorlijk aangevreten door
hout etende beestjes en moet dus
daartegen beschermd worden. Maria
ondergaat vóór de schoonheidsbehandeling dus ook nog een uitgebreide
kuur met injecties.

Achter in de kerk liggen de folders met
informatie over de bedevaart naar
Lourdes. Dit jaar vertrekken we op 24
september en zijn op 1 oktober weer
terug. Ga eens met je kind(eren) of met
je vader en of moeder. Een hele week
om je te bezinnen op je eigen leven, op
elkaar, gesteund door je mede pelgrims en vooral door Maria.
De mensen die het hebben meegemaakt, soms vele keren, zullen het je
zeker aanraden. Het is een belevenis
en een geweldige indrukwekkende
ervaring. Lourdes van nu is niet meer
de plaats waar alleen zieken naar toe

Nieuwkoop
gaan in de hoop genezen te worden.
Het is in deze tijd de plaats waar je tot
jezelf kunt komen en je de hulp van
Maria zult ervaren. Dat is altijd en ook
nu nog het wonder dat in Lourdes
wordt ondergaan.
Geloof het maar. Ga mee je zult er
geen spijt van hebben.
Voor Informatie kun je terecht bij:
Bets Verhage
(0172) 57 37 13
Corrie Baas
(06) 16 09 86 20
Gré de Boer
(0172) 57 22 08
Gerard v.d. Ham (0172) 53 87 88
Rob Aupers
(0172 57 21 40
Anneke Rietbroek (071) 331 30 57

Eerste Heilige Communie
19 Mei is een bijzondere dag. Op deze
dag doen 5 kinderen uit Nieuwkoop,
samen met 3 kinderen uit Nieuwveen
en 5 kinderen uit Zevenhoven, hun
Eerste Heilige Communie in een extra
feestelijke viering. De viering is om
11.15 uur. Jeugdkoor “Flos Campi” zal
de zang verzorgen. U bent van harte
uitgenodigd om met ons mee te vieren.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Kinderwoorddienst
In de maand mei is er nog geen
kinderwoorddienst gepland. Houd de
Rietkraagberichten in de gaten!

Organisatie Lourdesbedevaart

Vanuit de pastoraatsgroep
Donderdag 9 mei is de seniorenviering.
Dit is een viering in het bijzonder voor
de ouderen onder ons maar iedereen
is van harte welkom.
De eucharistieviering begint om 9.00
uur en pastor Bosma zal hierin voorgaan. Het koor Andante zal de zang
verzorgen. Na afloop bent u van harte
welkom in het Parochiehuis voor een
gezellig samenzijn. Wij hopen dat er
vele van u aanwezig zullen zijn.
Zondag 19 mei om 11.15 uur zullen 13
kinderen, waarvan 5 uit onze parochie,
hun Eerste Heilige Communie vieren.
Wij wensen hen een fantastische dag
toe en hopen dat zij met hulp van hun
ouders en de kerkgemeenschap zich
thuis voelen in onze kerk en zo kunnen
groeien in hun geloof.
Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag, is na
afloop van de viering koffiedrinken in
het Parochiehuis. Dit is een samenwerking van de Gemeenschap van kerken
in Nieuwkoop. Ieder jaar verzorgt een
kerkgemeenschap de koffie. Dit jaar
zijn wij aan de beurt en daarom drinken we koffie in het Parochiehuis.

Werkgroep KinderWoordDienst

Wat een mooie viering
De Jambee-groep was een dreunend
succes. Tijdens de viering heeft Els de
Wit van het project zelf uitgelegd waar
het om gaat, zowel in de viering als in
de kindernevendienst. Daar hebben de
kinderen ook nog een liedje geleerd,
wat ze later nog gezongen hebben
voor de mensen in de kerk. Na de
viering is het project verder toegelicht.
Veel kinderen hebben weer meegedaan met de spelletjes met als speciaaltje het waterleidingaanlegspel. Want
daar ging het dit jaar om. Het Vastenactieproject had als doel om geld in
te zamelen om voor 800 mensen in
Tanzania, een waterleiding systeem
te helpen aanleggen, zodat er schoon,

veilig drinkwater beschikbaar is, zonder dat daar uren lopen en sjouwen
van vrouwen voor nodig is. De MOV
heeft dit jaar ook gedacht om iets te
organiseren voor noden dichterbij, ook
mensen in Nederland in een moeilijke
situatie mogen niet vergeten worden.
Vandaar de inzameling van levensmiddelen en verzorgingsartikelen voor de
voedselbank. We hebben doorgegeven
wat er het meest nodig is. Deze gaven
zijn tijdens de viering ook aangedragen
als uiting van ons aller antwoord op de
uitnodiging van Jezus zelf om aandacht
te hebben voor alle medemensen en
hun noden. Ik kan me niet voorstellen
dat Iemand in de hemel niet met veel
aandacht en plezier gezien heeft hoe
wij ons geloof handen en voeten hebben gegeven.
Peter Oorthuizen

Mini expositie
In de vastentijd vonden we het een
mooi idee om het altaarkruis eens van
dichtbij te laten zien. De moeite waard,
want het is een prachtig kruis. Als het
met Pasen weer op zijn plaats staat,
zullen we het vervangende kruis in de
expositieruimte laten zien, maar ook
meteen het kruis dat op Goede Vrijdag
in de verder lege kerk op het altaar
staat. In de ring zit een relikwie van het
Heilig Kruis. Uitleg over de expositie
vindt u aan de binnenkant van de deur.
BCP

Wij hopen velen van u hier
te ontmoeten.

Gezinsviering
In de maand mei is er geen “gewone”
GezinsViering in Nieuwkoop in verband
met de viering van de Eerste Heilige
Communie.

SAMENstromen • mei 2019
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H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen op dinsdag
14 mei Eucharistieviering om 9.00 uur.
28 mei Woord- en Communieviering
om 9.00 uur.

koek). Tenslotte zijn we op zoek naar
iemand die éénmaal per maand kopij
voor Samenstromen wilt verzamelen
van de kern Nieuwveen.

Project Gast aan tafel

Vanuit de pastoraatsgroep

In de 40-dagentijd, in de vastentijd,
vindt er in de kern Langeraar een
mooie ontmoeting plaats: ‘Gast aan
Tafel’. Je kunt je als vrijwilliger opgeven
in de kerk en zo word je dan gastvrouw
of gastheer. Je nodigt dan bijvoorbeeld
drie mensen uit die je van gezicht kent
en nodigt ze uit voor een lunch of
avondeten. Tijdens het eten vinden
dan waardevolle gesprekken plaats. Wij
mochten op donderdag 28 maart aanschuiven bij Sandra Versluis uit Langeraar en samen met nog één genodigde
uit haar kern, genoten we van een
mooi gedektetafel, met broodjes, eigengemaakte soep, quiche en heerlijke
jam. Sandra, we hebben genoten van je
uitnodiging en de heerlijke maaltijd.
Je bent een top-gastvrouw en hopelijk
gaat dit mooie project ‘Gast aan Tafel’,
in meerdere kernen leven.
Heel veel dank!

We kijken terug op een mooie
40-dagentijd met Vespers in de
Ontmoetingskerk in Nieuwveen, een
mooie filmavond in de Protestantse
Kerk in Zevenhoven en de Kruisweg in
de RK-Kerk in Nieuwveen.
Pasen ligt nu achter ons en we kijken
vooruit naar Hemelvaart en Pinksteren.
Hemelvaartsdag 30 mei is er een
Oecumenische viering van de RK. Kerk
en de Protestantse Kerk uit Nieuwveen.
Deze viering begint om 09.30 uur, en
vindt buiten plaats bij de Sfeerstal in
Nieuwveen, Hogendijk 5.
Bij slecht weer (waar we niet vanuit
gaan) wordt er uitgeweken naar de
RK Kerk in Nieuwveen , dan begint de
viering om 10.00 uur Dit wordt dan
tijdig aangegeven.

Marian Berkhout en Miranda Voorend

Dringende oproepen
We zijn nog steeds op zoek naar misdienaars. Welke jongen of meisje die
zijn of haar Eerste Heilige Communie
heeft gedaan, wil deze mooie taak op
zich nemen? Het is niet moeilijk om te
doen en de voorgangers zullen heel blij
zijn met je hulp tijdens de vieringen.
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers,
die eens in de zes weken de pastorie
willen schoonmaken en ook de boodschappen willen doen (zoals koffie en

Eerste Heilige Communie
De kinderen van de Eerste Heilige Communie van Nieuwveen, Zevenhoven
en Nieuwkoop hebben zich inmiddels
voorgesteld tijdens de Presentatievieringen in Nieuwveen en Nieuwkoop.
Ze zijn ook bij de bakker geweest, waar
ze uitleg kregen over hoe brood wordt
gemaakt. De kinderen maakten zelf
broodjes en de bakker bakte ze af.
Tijdens een heerlijke lunch in de
Orangerie in Zevenhoven konden de
kinderen hun eigengemaakte broodjes
proeven. Op 19 mei is de Eerste Heilige
Communie viering in Nieuwkoop, de
viering begint om 11.15 uur. We wensen de kinderen een mooie dag toe.

Lief en leed
Overleden
15 maart
23 maart
4 april
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Vrijwilligsters kaarten maken
In een gezellig huis in Nieuwveen mag
ik het werk van twee dames uit onze
parochiekern bewonderen: kaarten
maken. Kaarten die gemaakt worden
voor de mensen van onze parochiekern. De dames blijven liever anoniem
en zo’n twee jaar nu maken zij met
liefde en plezier al prachtige creaties
voor verschillende doeleinden.
Kaarten met felicitaties voor geboorte
en verjaardagen. Kaarten als een steuntje in de rug voor de zieken.
Kaarten voor jubilea, voor 25 - 40 - en
50 jarig huwelijk. Kaarten voor Eerste
Heilige Communie en voor het Vormsel.
En kaarten die bij overlijden gegeven
kunnen worden aan de nabestaanden
als medeleven van de parochiekern.
Deze twee creatieve dames mag ik
namens de hele parochiekern heel
hartelijk danken voor hun bijdrage
en inzet.
Marian Berkhout

Meimaand Mariamaand
In de maand mei wordt er op de dinsdagochtend wanneer er een viering is
om 8.45 uur. vooraf aan de viering de
rozenkrans gebeden.

Plantjesverkoop
Anna Theresia Maria van Tol-Stroet
Catherina Maria Fransen-de Koning
Alida Maria van der Klein-Straver

www.rkgroenehart.nl

92 jaar
85 jaar
88 jaar

Op zaterdag 4 mei vanaf half 10 kunnen er weer mooie vaste plantjes
gekocht worden vanaf € 0,50 in de tuin
bij de Nicolaasparochie.

Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee…

Krans leggen

Als dit stukje bij de redactie ingeleverd
moet worden, moet de Goede of Stille
Week nog beginnen. Als u het leest,
is het hoogfeest van Pasen al weer
voorbij en maken we ons op voor de
feesten van Hemelvaart en Pinksteren,
met daartussen op donderdagavond 6
juni het Pinsternoveen. Daarover in de
volgende Samenstromen meer. Op de
valreep van mei valt Hemelvaartsdag
(de 30e). De viering is in Noorden om
11.15 uur met pastor Bosma. Vooraf
willen we de beginnen met ‘Dauwtrappen’. Om 7.30 uur verzamelen we bij de
kerk om vervolgens met een fluisterboot door onze mooie natuur varend
de dag te begroeten en op tijd bij de
kerk terug te komen. Graag vooraf opgeven bij Hans (broha17@planet.nl).

Op 4 mei zullen wij op ons parochiekerkhof een krans leggen bij het
oorlogsgraf van onze eigen Simon
van Capel, gesneuveld op een van
de eerste oorlogsdagen. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur
zal samen met pastor Heleen van de
Reep voorgaan in de herdenking vanaf
19.45 uur. Na afloop is er in de Jozefzaal gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Daarna willen we de indrukwekkende
film ‘the Railwayman’ 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 ontroerende film over oorlog,
menselijkheid en vergeving. We willen
op deze manier de dodenherdenking
nog meer inhoud en verdieping geven
en het verhaal levend houden. De
toegang is gratis.
Tijdens de maandelijkse vergadering
van de pastoraatsgroep maken we
altijd ‘een rondje langs de velden’ en
laten we de verschillende werkgroepen
en pastorale vragen vanuit de paro-

chiekern de revue passeren. Mochten
er vanuit de parochie vragen zijn om
huisbezoek of de Heilige Communie
thuis, laat het ons weten via het parochiesecretariaat of rechtstreeks aan
een lid van de pastoraatsgroep. De
pastoraatsgroep bestaat (naast pastor
Heleen van de Reep en onze notuliste
Ali) momenteel uit twee personen. We
zijn nog steeds op zoek naar versterking van het team. Weet u een kandidaat, meldt het ons. Mocht u door
ons benaderd worden, geef het een
overweging. We bijten niet.

Naast mij
Heer,
ik weet niet waar U bent
waar U zich ophoudt in het al
maar toen alles heel erg moeilijk
werd
wist ik het ineens wel:
U stond naast me
ik kon met U praten.
Dat heb ik toen gedaan.
Het luchtte me op.
Dank U, Heer,
ik weet nu dat ik bij U terecht kan.
SAMENstromen • mei 2019
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Noorden

Terugblik Regenboogviering
Op 17 maart kwamen er rond 10.00 uur
allemaal gewonde kinderen de kerk binnen. Sommige kinderen zaten onder de
pleisters, anderen hadden verband om
hun arm of zelfs een arm in een mitella.
De regenboogviering ging die dag over
het verhaal waarin Jezus mensen beter
maakt. Na het lezen van het verhaal waren er voor de kinderen tot 7 jaar nog
veel meer pleisters en verband waarmee ze elkaar konden verbinden. Maar
natuurlijk hebben we elkaar daarna
weer allemaal beter gemaakt. De kinderen boven de 7 jaar deden een Quiz
en werd je bij ieder verkeerd antwoord
extra verbonden met “verband”. Aan
het einde van de viering leken zij wel
mummies! Het was weer een geslaagde
viering voor alle kinderen.

Ontmoeten
Ontmoeten is de stap durven zetten,
Je ware gezicht durven tonen,
Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven
En je vertrouwen aan iemand schenken,
Weten dat je geborgen bent.
Ontmoeten is niet veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen of veroordelen.
Ontmoeten is nooit ‘moeten’
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.
Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven.
Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht,
Niet meer verbergen,
Je moet ze niet langer alleen dragen,
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.
Erik Stijnen

Lief en leed
Overleden
22 maart
23 maart
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Rina de Jong-van der Wal
Kees Wahle

85 jaar
86 jaar

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen op vrijdag
10 mei Eucharistieviering om 9.00 uur
24 mei Woord en Communieviering om
9.00 uur.

Dakpannenproject
Als voorzitter Dirk Janmaat mensen
benadert voor een of ander klusje, dan
moet je wel heel stevig in je schoenen
staan om daar nee tegen te zeggen. Zo
ook deze week. De oude boerderij van
Aai Könst zal gesloopt gaan worden. Het
was Dirk opgevallen dat daar dezelfde
dakpannen op lagen als op onze kerk.
Zo’n buitenkansje moet je benutten,
dacht Dirk. Hij ging er achteraan om te
vragen of wij van de Johannes Geboortekerk een aantal dakpannen mochten
redden van de sloop om die op te slaan
als reserve pannen voor onze kerk. Zo
geschiedde. Op maandag 11 maart ging
hij op zoek naar wat sterke mannen om
de klus te klaren. Het kostte wat uurtjes
praten, wat hij natuurlijk kan als Brugman, maar toen had hij de hele ploeg
bij elkaar. Op dinsdagmiddag klom het
hele spul het dak op en werden ruim
600 dakpannen van het dak gehaald,
op pallets gestapeld en vervoerd naar
een boerenschuur voor de opslag. Misschien lijkt het wel wat overdreven, 600
dakpannen, maar bij de storm van vorig
jaar januari sneuvelden in één keer
meer dan honderd pannen, dus wat
reserve pannen achter de hand hebben
is helemaal geen slecht idee. Onze dank
gaat uit naar Dirk, die het organiseerde

en al die mannen die belangeloos in de
regen de pannen van het dak stonden
te rapen.

Soberheidsmaaltijd
Op vrijdag 15 maart kwamen zo’n
36 mensen naar de Orangerie om te
genieten van de Soberheidsmaaltijd.
Zoals we traditioneel gewend zijn
werd de maaltijd verzorgd door de
vormelingen. Met z’n achten hebben
ze prima voor hun gasten gezorgd.
Samen met Marian en Rosa hebben ze
als volleerde gastheren en -vrouwen de
maaltijd bereid, de bezoekers ontvangen en de jassen netjes weggehangen.
De gasten lieten zich de twee soorten
soep en divers belegde boterhammen
goed smaken. Als afsluiting van de
maaltijd was er fruit. Daarna was het
woord aan Els de Wit van stichting
SPOTT, het doel van de Vastenactie dit
jaar. Zij heeft laten zien hoe de watervoorziening in Tanzania wordt verbeterd door de projecten van de stichting.
We kijken terug op een geslaagde soberheidsmaaltijd en hebben het mooie
bedrag van € 390,- bij kunnen dragen
aan de Vastenactie voor Tanzania.
Graag tot volgend jaar!
MOV en de vormelingen

Rozenkransgebed
In de meimaand gaan we weer het rozenkransgebed bidden. Bij mooi weer
doen we dat bij de Lourdesgrot. U bent
op de dinsdagavonden om 19.00 uur
van harte welkom hiervoor.

Orangerie Activiteit
Dinsdagmiddag 28 mei gaan we een
bloemstuk maken. Neemt u uw snoeischaar en een onderbord mee? Dan

zorgen wij voor de materialen.
De kosten zijn € 8,50.
Opgeven bij jokevtol@gmail.com.
We starten om 14.00 uur.
Gerda, Joke en Gerda

Bedevaart naar Lourdes
Al vele jaren organiseren wij vanuit
de Clara- en Franciscus federatie een
bedevaart naar Lourdes. Dit is een
8-daagse reis van 24 september tot en
met 1 oktober 2019. De betekenisvolle
ontmoeting staat centraal met uzelf of
een ander. We hebben een evenwichtig programma met veel variatie. Het
prachtige Heiligdom van Maria, de plek
waar de hemel de aarde raakt, maar
ook vakantie. We genieten onderweg
van natuur en cultuur en hebben in
Lourdes een eigen programma. Wilt u
hier meer over weten kunt u informatie krijgen bij Gerard van den Ham tel.
(06) 12 04 33 66.

Nieuw e-mailadres Revival
Koor Revival uit Zevenhoven heeft per
heden een nieuw email adres.
Nieuw adres:
rkkoorrevival.zevenhoven@gmail.com.

Lief en leed
Overleden
30 maart
31 maart

Mirjana de Jong – Cimesa		
50 jaar
Gerard Aartman			82 jaar

SAMENstromen • mei 2019

15

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Verhuizing
Dit kalenderjaar had een andere start
voor mij doordat ik in januari een
operatie moest ondergaan. Geen
ernstige situatie, maar het herstel
nam enkele maanden in beslag. In
die tijd heeft collega pastoraal werker
Margriet van der Zwaan het pastoraal
team aangevuld, waar we heel blij
mee waren. Vanaf begin maart heb ik
mijn werkzaamheden weer opgepakt,
maar in overleg met de arbo-arts gaat
dat geleidelijk. Ik hoop tegen de zomer weer fulltime beschikbaar te zijn.
Daarnaast stond mij ook een verhuizing te wachten. Gelukkig heb ik daar
erg veel hulp bij gehad. Na bijna 27
jaar wonen in de pastorie van Noorden, ben ik verhuisd naar een appartement in Roelofarendsveen. Nu ben
ik veel sneller in Hoogmade! Hoewel
ik op mijn woonadres een werkkamer
heb, is het niet de bedoeling om daar
met werkgroepen of parochianen af
te spreken. Als postadres kunt u het
adres van het secretariaat van Hoogmade blijven gebruiken.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Welkom seniorenochtend
15 mei
De voorjaars-seniorenochtend in
Hoogmade/Woubrugge is op woensdag
15 mei. Hiervoor nodigen wij u van
harte uit. Wij beginnen de ochtend om
10.00 uur in de kerk met de Eucharistieviering, waarin pastor B. Bosma zal
voorgaan. Het Nederlandstalig Koor
verzorgt de muzikale begeleiding.
Na de viering is iedereen welkom in
gebouw de Stal, Kerkstraat 51, voor een
gezellig samenzijn met koffie of thee en
een drankje. U kunt dan tevens mooie
wenskaarten uitzoeken, gemaakt door
de dames van de groep klein onderhoud. Ook kunt u lootjes kopen voor
de paaskaars van 2018. De opbrengst
is voor diverse voorzieningen in onze
kerk. De mensen van de bezoekgroep
van onze parochiekern willen u graag
helpen om naar de kerk te komen. U
wordt thuis door ons afgehaald als u
ons belt voor vervoer. Wilt u in Woubrugge bellen naar Nico Koot tel. (0172)
51 81 78 en in Hoogmade naar Theo
Nieuwenhuizen tel. (071) 501 88 21.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent
om naar de kerk te komen, kunt u mee-

luisteren via internet (www.kerkomroep.nl) of de kerkradio. Wij hopen u te
ontmoeten op 15 mei.
Namens de bezoekgroep,
Theo Nieuwenhuizen

Voorstellen Eerste Heilige
Communicanten Hoogmade/
Rijpwetering/Oud Ade
Op zaterdag 30 maart jl. in de Woorden communieviering in de kerk van
Rijpwetering waarin diaken André van
Aerle voorging, zijn door stagiair Nabor
Langstraat alle 18 kinderen voorgesteld
die op 12 mei hun Eerste Heilige
Communie doen. Een uitgebreid
verslag vindt u op de pagina van Oud
Ade / Rijpwetering.

Goed nieuws voor rollatoren rolstoelgebruikers

Voorstellen Eerste Heilige Communicanten
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Om het toenemende aantal rollator- en rolstoelgebruikers die het
kerkhof willen bezoeken ter wille te
zijn wordt door de B.C.P. gedacht aan
een betonplaten pad door het grint
van de parkeerplaats. Ook de steeds
grijzer wordende dragers en duwers
van de Barbara hebben dit al jaren op

Hoogmade/Woubrugge
hun verlanglijstje staan. Omdat het
parkeerterrein ook gebruikt wordt als
opstelpunt voor kranen en hoogwerkers bij noodzakelijk onderhoud en
als toegangsweg voor vrachtwagens
en graafmachines naar het kerkhof is
traditioneel straatwerk niet mogelijk.
We kijken naar alternatieven en zoeken
naar mogelijkheden om dit te kunnen
financieren. We hebben de dames van
klein onderhoud al benaderd en staan
open voor andere acties / suggesties.
BCP

Extra vaste microfoon en
extra koster?!
Ondanks dat het pastoraalteam van
de Clara en Franciscus federatie de
geluidsinstallatie in Hoogmade tot één
van de beste in de regio bestempelt,
klinkt er, vooral de laatste tijd, nog
wel eens kritiek. Vooral de draadloze
microfoon schijnt bij het lezen in het
blikveld van de lezer te zitten, wat als
hinderlijk wordt ervaren. Omdat uw
B.C.P. naar perfectie blijft streven is
er een extra vaste microfoon besteld.
In april zal deze worden ingeregeld.
Nogmaals wijzen wij erop dat mensen
met gehoorproblemen en één of meer
gehoortoestellen rechts voorin (aan
de orgelzijde) moeten plaatsnemen.
Daar zit n.l. een ringleiding. Het aan- en
uitzetten en draaien aan de knoppen
daarvan, dat mag alleen door een
koster worden gedaan. Zou u dat ook
graag eens willen doen? Dat komt dan
mooi uit. Wij zoeken nl. nog een nieuwe
koster(es). Een mooie gelegenheid om
dienstbaar te zijn aan de parochiegemeenschap. U kunt zich aanmelden bij
een koster of B.C.P.-lid
BCP

Vastenactie in Woudsoord
Woensdag 3 april in Woudsoord stond
de Eucharistieviering met pastoor Jack
Glas en de muzikale medewerking van
Nostalgie in het teken van de vastenactie. Pastoor Glas sprak over het Schoon
Drinkwaterproject in het dorp Kinko C
te Tanzania. De aandacht en hulp voor
onze medemens aldaar en wij hier met
elkaar tijdens deze vastenperiode op

weg naar het Paasfeest.
Na de viering was er een filmpresentatie
en vertelling door Kees Kempenaar over
het project om de drinkwatervoorziening op het platteland te verbeteren (hij
werkte jaren samen met zijn vrouw Els
in het Tanga gebied). Er was koffie met
Tanzaniaanse bananencake.
Het was een goede opkomst en een
genoeglijk samenzijn en de collecteopbrengst bedroeg €190,-! Hartelijk dank
namens Kees en Els Kempenaar-de With.

Ziekenzalving

Zondagmiddag 7 april hebben 29 parochianen van Woubrugge en Hoogmade
gezamenlijk het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. In de grote zaal
van Woudsoord was zelfs de laatste
stoel nodig om ook alle familieleden en
begeleiders een plekje te geven. Pastor
Hoogenbosch hield een inspirerende
overweging en zanggroep Nostalgie
zong mooie en toepasselijke liederen.
Het sacrament van de ziekenzalving
door de handoplegging en zalving van
M.O.V. Jeanne en Twan
hoofd en handen bracht de nabijheid
van de Heer in ziekte of ouderdom.
Gebeden werd om kracht en moed, en
Vastenactiemaaltijd 3 april
ook vertrouwen en vrede in het hart
Door de grote opkomst van 60 personen
moesten we verhuizen naar “De Drieluik”. op de verdere levensweg. Getroost en
Marjo heette ons allen welkom en opende gesterkt door het Sacrament van de
met gebed en een verhaal over het belang Ziekenzalving werd er onder de koffie
en thee nog gezellig met elkaar nagevan water, haar eigen ervaring, als het
water in je nieuwe huis nog niet geheel is praat. Wij kunnen terugzien op een
aangesloten! Dit in het teken van ons vas- mooie en ontroerende viering.
tenactie-project Schoondrinkwater voor
Theo Nieuwenhuizen
het dorp Kinko C te Tanzania. Het buffet
werd geopend en iedereen vulde zijn
bordje met heerlijke Afrikaanse gerechten, vegetarische hapjes en salades. De
kooksters vertelden iets over het gerecht
en de ingrediënten. We zijn fantastisch
geholpen door 4 vormelingen met de
voorbereiding en het serveren van drinken en het snijden van het maisbrood.
Na de soep vertelde Els de With over het
project (zij werkte jaren samen met haar
man Kees Kempenaar in Tanzania) om de
drinkwatervoorziening op het platteland
voor het gebied Kinko C te verbeteren.
(Het is voor ons niet in te denken dagelijks
een uur te moeten lopen om water voor
je gezin te halen!) Aan het einde van haar
verhaal wenste ze ons in het Swahili smakelijk eten. Tijdens het eten werd gecollecteerd en de opbrengst, geteld door de
onze helpers, was € 1255,-. Wat een mooi
bedrag! Iedereen bedankt namens Els en
alle medewerkers.
M.O.V. Jeanne en Twan

Lief en leed
Overleden
26 maart

Helena Theresia den Dubbelden-van der Pouw Kraan

87 jaar
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Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Vrijwilligers klussendag
St. Jan de Doper (Helpende handen
gevraagd!)
Zaterdag 18 mei houden wij bij de kerk
een vrijwilligers klussendag. De tegelpaden worden opgehaald, het kerkhof
wordt rolstoelvriendelijk gemaakt, en
we pakken schilderklussen op.
Wie komt ons helpen?
Wij hopen natuurlijk dat veel mensen
zich aanmelden voor deze klussendag, want wij kunnen vele helpende
handen gebruiken. Het gaat een
gezellige dag worden, dus 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) 25 26 85 06.
Wij hopen op mooi weer en met elkaar
maken wij er een prachtige dag van.

Samen op weg naar …
Pinksteren
Samen op weg, samen biddend om de
Geest, om de kracht van de Helper die
Jezus ons beloofd heeft. Dat doen we,
zoals al vele jaren, met de Pinksternoveen die tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden als voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren.
Op vrijdagavond 31 mei openen we de
noveen in een gezamenlijke viering in
Aarlanderveen, daarna slingert de noveen zich in 2 kringen door het Groene
Hart om op zaterdag 8 juni weer
samen te komen voor de feestelijke
slotviering in de H. Joannes de Doper
kerk in Boskoop.
De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.- en PKN kerken en
andere instellingen.
Iedere avond worden we welkom
geheten in steeds een verschillende
kerk voor een woord- en gebedsviering
verzorgd door ervaren vrijwilligers. In
18
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het weekend past de noveen zich aan
aan de reguliere weekendvieringen.
De twee routes van deze 26ste Pinksternoveen leest U elders in het blad.
Op vrijdagavond 7 juni zal om 19.30
uur de dienst als de 8e schakel in de
noordelijke route plaats vinden in onze
parochiekern. De gebedsdienst van
deze avond is dit jaar samengesteld
door toegeruste en ervaren vrijwilligers
zowel van de protestantse gemeente
Rijnsaterwoude als van onze parochiekern. Het orgel zal die avond bespeeld
worden door de heer Gerard Bus.
Komt allen!

Vastenactie
Even een tussenstand van de Vastenactie: Het is mooi om te vermelden dat
de Woudse Dom maaltijd € 400,- opgebracht heeft voor de Vastenactie. De
serreverkoop was ook een succes, deze
heeft € 733,30 opgebracht, wat een
prachtig resultaat. De overgebleven
goederen hebben een goede tweede of
derde bestemming gekregen.
Hartelijk dank allemaal, namens de
pastoraatsgroep en de M.O.V.
Anneke Bosma

De impact van schoon
drinkwater
Een verhaal van Hawa Saidi uit Kireti,
Tanzania.
Hawa Saidi is 38 jaar en heeft 4 kinderen. “Toen mijn oudste geboren werd,
nu 14 jaar geleden, was er in ons dorp
nog geen water uit de kraan. Kleren
wassen deden alle vrouwen bij de

beek aan de rand van het dorp. Maar
voor drinkwater moest je hoger op,
waar het water iets minder vuil was.”
Hawa herinnert zich nog goed hoe ver
dat was over die steile kronkelpaadjes.
Vooral terug, met een volle emmer
van 20 liter op je hoofd, de baby op
haar rug en haar oudste dochter als
peuter aan de hand. “Met die emmer probeerde ik dan 2 of 3 dagen
te doen. Ik gebruikte dat water alleen
om te drinken en om eten te koken.
Wassen deden we in het vuilere water
dichterbij. “
De dag dat er voor het eerst water uit
de kraan kwam, nu 3 jaar geleden, was
het feest in het hele dorp. Hoog boven
in het bos hadden metselaars een opvangreservoir gebouwd. Alle mannen
hadden geholpen met het graven van
1 meter diepe gleuven voor de buizen.
En alle vrouwen met het vervoeren
van zand en grind naar de plekken
waar de tappunten gebouwd moesten
worden. Na al dat harde werk was de
voldoening over het resultaat enorm.
Inmiddels is iedereen er al helemaal
aan gewend dat het water zo schoon
is, en zo dichtbij. “Ik haal elke ochtend
en elke avond één emmer,” zegt Hawa.
“En in het weekend haalt mijn oudste
dochter er soms een paar extra. Zij zit
nu voor het tweede jaar op de middelbare school in de stad. Mijn twee

Leimuiden/Rijnsaterwoude
jongste kinderen zijn veel minder ziek
als de oudste twee. Die hadden vaak
diarree toen ze klein waren. En ik heb
nu veel meer tijd voor mijn groentetuin. Ik kan steeds vaker oogst op
de markt verkopen. Dat levert mooi
extra geld op. Ik hoop dat mijn tweede
dochter volgend jaar ook naar de middelbare school kan.”

IK WIL ALS HET WATER ZIJN.
Ik wil als het water zijn,
Dat in de rivieren klatert
En door het oerwoud stroomt,
Dat velden vruchtbaar maakt
En overal leven brengt.
Ik wil als het water zijn,
Dat al wat vies is, wast,
Dat iedere mens, hoe die ook heet,
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.
Ik wil als het water zijn,

Nieuws van Akkoord
Voor het Kinder- en tienerkoor is deze
maand vol met leuke vieringen. Zo
zingen we twee keer bij de eerste heilige communie. Namelijk op 12 mei in
Roelofarendsveen en 26 mei in Nieuw
Vennep. Daar hebben wij heel veel zin
in! Waar we ook veel zin in hebben is
de woord- en communieviering op 19
mei. Het tienerkoor heeft speciaal voor
die viering een projectkoor opgezet.
Het projectkoor is al maanden aan het
repeteren om er een mooie viering van
te maken. Het thema van de viering is
liefde. In het evangelie word gesproken over het gebod om elkander lief te
hebben. Wij hopen met een viering dit
gebod kracht bij te zetten. Zien we je
op 19 mei in de St. Jan de Doper?

Peppelhofviering
Op vrijdag 17 mei om 9.30 uur is er een
Eucharistieviering in de Peppelhof. De
voorganger is pastor B. Bosma.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging
St Barbara wenst in te schakelen bij de
verzorging van de begrafenis/crematie
dan is de verzorger te bereiken onder
telefoonnummer: (06) 13 44 91 07.
TIP: Noteer dit nummer in uw
telefoonklapper!

Dat alle boten draagt,
Vol mensen en hun lasten,
Om voor hen allemaal
Hun lasten te verlichten.
Ik wil als het water zijn,
De bron van alle leven,
Dat alle mensen samenbrengt,
Om samen, overal vandaan,
Het lief en leed te delen.
God, ik wil als het water zijn,
Dat in Uw richting stroomt,
Om in de wereld, overal,
Uw opdracht waar te maken:
Meer mens te zijn voor iedereen.
Uit Thailand - Nederlandse Missieraad 2003 Den Bosch

Lief en leed
Overleden
27 maart

Anneke van Tol-van der Hoorn

58 jaar
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O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
7 mei 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade.
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de
viering is er koffie op de pastorie.
21 mei 9.30 uur Viering van woord en
communie in Oud Ade. Voorganger
is diaken Van Aarle. Voorafgaand aan
deze vieringen is er om 9.15 uur gelegenheid voor rozenkransgebed.

Communieronde
Er is een communieronde op
7 en 21 mei.

Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 20 maart hadden we een
solidariteitsmaaltijd in Rijpwetering.
Pastoor Glas begon de maaltijd met
een gebed en er werd gebeden voor
het project Kinko in Tanzania. Na de
maaltijd was er koffie met bananencake en vertelde Els de With, die in
Tanzania heeft gewoond en gewerkt,
iets over het waterproject in Tanzania.
Er waren 22 parochianen aanwezig en
er was een gezellige en gemoedelijke
sfeer. Pastoor Glas sloot de maaltijd af
met een gebed. De opbrengst is € 370,een mooi bedrag wat geheel ten goede

komt aan het waterproject in het dorp
Kinko te Tanzania.
Gerrie en Cobi

Voorstellen Eerste Heilige
Communie Hoogmade/
Rijpwetering
Op zaterdag 30 maart in de woorden communieviering van 19.00 uur
in de kerk van Rijpwetering waarin
diaken Van Aarle voorging, zijn alle
18 kinderen door stagiair Nabor
Langstraat voorgesteld. De volgende
kinderen gaan op zondag 12 mei
in Rijpwetering hun Eerste Heilige
Communie doen.
Uit Rijpwetering: Tygo van der Poel, Cas
Hogeboom, Jackie van der Geest, Job
Huigsloot, Len van der Geest, Leonore
Chauvet en Olaf van Diemen.
Uit Hoogmade: Indy Frederiks, Joan de
Haas, Henk Mooren, Judith Mooren,
Madelief Mooren, Ruby Ouwerling,
Bastiaan van Loon, Myrthe van Loon,
Anna Tuitert, Julia Chylinsky en Nela
Chylinsky.
Zij hadden allemaal een foto van zichzelf in een grote lijst gedaan en moch-

Eerste Heilige communicanten uit Rijpwetering
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ten naar het altaar komen om zich voor
te stellen aan de kerkgemeenschap.
Naast de vaste kerkgangers waren
hierbij veel opa’s en oma’s, broertjes en
zusjes en bekenden aanwezig. De lijsten van de kinderen uit Hoogmade zijn
na de dienst meegenomen om aan de
muur van de kerk in Hoogmade op te
hangen. Nog één voorbereidingsdienst
van het Anker in Roelofarendsveen,
een speurtocht door hun eigen kerk, en
een generale repetitie in Rijpwetering
en dan zijn de kinderen er helemaal
klaar voor! Ze hebben er zin in!
Vera Nieuwenhuizen,
moeder van Madelief

Oud Ade/Rijpwetering
Kliederkerk 18 mei
Samen met de kernen Oud Ade/Rijpwetering en Hoogmade wordt er weer een
Kliederkerk georganiseerd. Dit is op
zaterdag 18 mei.
Er is voor iedereen de mogelijkheid 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 starten
om 14.00 uur en het wordt afgerond
rond 16.00 uur.
Ouders, dit is een leuke gelegenheid
om uw kind/ kinderen verder vertrouwd te laten worden met de Bijbel
en het geloof.
Vriendelijke groet, Kerngroep Kliederkerk

de rooms-katholieke kerk en worden
gebeden om 17.00 uur.
De Pinksternoveen is dus op zaterdag 1
juni aanvang 17.00 uur in Rijpwetering.
U bent meer dan welkom!
Nico Hoogenboom en Tineke van Hoornvan der Geest

Even je hoofd leegmaken en
je lijf laten werken
Klinkt goed he? Eens in de twaalf weken
zijn wij bezig met vrijwilligerswerk. We
laten de kerk weer glimmen en terwijl
we zo bezig zijn maken we ons hoofd
weer leeg. Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie met elkaar en als
het meezit, horen we dan ook nog een
paar leuke nieuwtjes.
Jarenlang was Annie van der Poel één
van onze groep. Nu zij helaas moet
stoppen, nodigen we u van harte
uit om in haar plaats onze groep te
versterken. Als je eenmaal één keer
bent geweest wil je nooit meer anders!!
Helpt u mee de kerk van Rijpwetering
te laten stralen?
We hopen dat u snel belt naar Ria
Alkemade om u aan te melden. Haar
telefoonnummer is (071) 501 22 05
Ps. Op verzoek serveren we bij de koffie na afloop zelfgebakken appeltaart
(alleen de eerste keer). We zouden het
heel gezellig vinden als u erbij komt!
Leny, Ingrid en Carla

Vraag & Aanbod Internationaal op zaterdag 11 mei
Pinksternoveen
zaterdag 1 juni
Zoals in de adventsweken wordt
uitgezien naar Kerstmis, de geboorte
van Christus, wordt in de Pinksternoveen uitgezien naar Pinksteren en de
doorwerking van de Heilige Geest.
Een periode van negen dagen. Evenals
voorgaande jaren loopt de route van de
Pinksternoveen ook weer via de kerk
van Rijpwetering. Zaterdag 1 juni komt
het vuur vanuit Aarlanderveen.
Dit jaar is het in de vorm van een
vesperdienst (of het avondgebed). De
vespers behoren tot de getijden in

Zaterdag 11 mei is er weer een inzamelingsactie voor Vraag en Aanbod
Internationaal. U kunt dan van 11.00

tot 12.00 uur naaimachines, breimachines, gereedschap, schrijfmachines,
computers, en rolstoelen die u niet
meer gebruikt, brengen bij de kerk in
Oud Ade. Deze keer géén fietsen en
rollators. Momenteel wordt er vooral
ingezameld voor projecten in Tanzania
en Oeganda.
Zie ook het artikel elders in deze
Samenstromen en het interview in de
uitgave van april.
Cobi van der Meer en Gerrie Meerstadt

Zoals een vlinder
met ingevouwen vleugels
stil en onopvallend
zo is een mens,
beschroomd en ingekeerd
tótdat
in licht en warmte
de vleugels zich ontvouwen,
de mens in kleur en dans
de ruimte kiest
zoals een vlinder
zoekt naar voedsel,
in de diepte van de bloem
de nectar, goed en zoet
zo is een mens
speurend in de diepte,
naar liefde, goed en zoet
mens tot mens,
de nectar van het naaste zijn

Lief en leed
Gedoopt
16 maart
		
16 maart
		

Kyan van Leijden,
zoon van Evert en Anita van Leijden - Hoogenboom
Daan Hoogenboom,
zoon van Ruud en Lydia Hoogenboom - Klein.

Overleden
19 maart
2 april

Christianus Cornelis van Schie			66 jaar
Arnoldus Gerardus Franciscus van der Geest		
67 jaar
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H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
De V van Verbinding
Verbinding zoeken is niet altijd gemakkelijk. Dit geldt in het algemeen, maar
zeker in de kerk. Voor onze parochiekern hebben wij, als pastoraatsgroep,
de uitdaging om op vele manieren
de verbinding tot stand te brengen.
Verbonden met Christus’ kerk, mogen
we nadenken over alle randvoorwaarden, nieuwe initiatieven en huidige
activiteiten, zowel in de nabije toekomst als wat verder weg. Hoe kunnen
we parochianen die niet elk weekend
een viering bezoeken toch raken en
betrekken bij de kerk, zodat zij zich
steeds meer met Zijn kerk en het geloof
verbonden voelen? Het Ankerproject is bijvoorbeeld een verbindende
factor voor (jonge) gezinnen en eerste
communicantjes met onze kerk en het
geloof, daarnaast zijn de koren op muzikaal vlak verbindend bezig. Zo zijn er
nog wel meer voorbeelden van verbindende activiteiten.
Dauwtrappen
Verbinding zoeken we ook met onze
Protestantse en Remonstrantse broeders en zusters; het dauwtrappen op
Hemelvaartsdag starten we dit jaar
bij de Schakelkerk, Kerkstraat 11. De
wandeling start om 7.00 uur.
Afspraken en activiteiten plannen
Het secretariaat is ook een belangrijke
verbindende factor, daar worden alle
activiteiten en afspraken in een centrale agenda bijgehouden. Dubbele of
overlappende afspraken of initiatieven
worden daar gezien en ook de vergaderruimtes worden vanuit het secretariaat toegewezen. Dit laatste is vooral
van belang als meerdere groepen of
personen op dezelfde avond een overleg willen plannen. Heeft u, individueel
of vanuit een werkgroep, plannen voor
een activiteit, wilt u dit dan tijdig aan
het secretariaat laten weten? Daar kan
dan, in overleg met de pastoraatgroep,
gekeken worden of de activiteit op de
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gewenste dag en tijd doorgang kan vinden. Op deze manier houden we een
goede verbinding met elkaar en is alles
nauwkeurig op elkaar afgestemd!
Dank alvast voor uw medewerking en
meedenken: voor nieuwe ideeën staat
er een ideeënbus bij de ingang van de
kerk klaar.
Namens de pastoraatsgroep,
Astrid

Het ontstaan van de
Mariagrot bij de Petruskerk
De ouderen kunnen het zich nog wel
herinneren, de Mariagrot in de tuin van
de zusters en de processie’s die door
de tuin van de zusters gingen, langs de
Mariagrot. Dit was voor mij een indrukwekkend gebeuren, de grot is altijd in
mijn gedachten gebleven. Ik heb nooit
begrepen, waarom hij niet herbouwd
is na het slopen van het Jacobusgesticht. Mijn moeder vertelde mij, dat hij
gebouwd is door mijn opa en ome Piet
van Berkel met de sintels uit de grote
kolenkachels van de oude kerk. Deze
werden gestookt door Nico Straathof
die de sintels bewaarde voor de bouw
van de grot, een mooie samenwerking
van vrijwilligers.
Met de verbouwing in 2013/2014 van de
kerk en de herinrichting van de tuin en
het verleggen van het pad naar de begraafplaats dacht ik, nu heb ik de kans
om een Mariagrot te maken, op een die
plaats die iedereen goed kan zien.
Maar nu kwam voor mij het moeilijkste,
hoe moet de grot er uit gaan zien? Bij
Oud Alkemade een kopie van een foto
van de gesloopte grot gekregen. Deze
was wel groot dus veel materiaal en
heel veel arbeid maar er was ook nog
zoveel ander werk te doen in de kerk
en er omheen, dat ik toen dacht, laat
maar voorbij gaan.
Het maken van de grot is later gedaan

door Ton Sanders, metselaar van beroep met vrije tijd. Het materiaal kwam
uit de binnenvijver, alle soorten en
vormen natuursteen. Ton was gewend
om langs een draad recht te metselen
en dat was nu niet mogelijk. Alles zonder draad, dat was wennen en moeilijk
voor hem, maar hij had wel plezier in
deze uitdaging. Het Mariabeeld is met
de auto opgehaald uit Brabant en in
de Veen afgeleverd bij Kees Wubben
in de loods, waar de mantel van Maria
is opgeknapt door de vakmanschilder
J. Hoogenboom. Maria is naar de kerk
vervoerd op een tuinderskar met de
vrijwilligers lopend door de Veen vanaf
de loods en geplaatst in de grot op 22
september 2014. We hebben nu een
dagkapel in de kerk, een Mariagrot in
de tuin en een vijver.
De droom van een vrijwilliger,
P.J.M. van Ruiten

Afscheid van de BCP
Per 1 april van dit jaar zijn Alice van
Ruiten en Nico Oomen gestopt als lid
van de beheercommissie parochiekern (BCP) Na een periode van twee
termijnen van elk vier jaar, nemen zij
afscheid. Het bestuur en de parochie-

Oude- en Nieuwe Wetering/ Roelofarendsveen
gemeenschap “Emanuel” zijn de beide
commissieleden veel dank verschuldigd.
Alice en Nico waren voorafgaande aan
de totstandkoming van de parochie
H. Franciscus al lid van het toenmalige
parochiebestuur. Met hun ervaring
en kennis van zaken hebben zij er aan
bijgedragen dat de beheercommissie
optimaal functioneerde binnen de groter
geworden parochie.
Alice heeft zich daarbij vooral gericht
op het beheer van de kerk. Zij zorgde
er met vele andere vrijwilligers voor dat
het gebouw op een juiste manier werd
gebruikt en werd schoon gehouden. Ook
besteedde zij veel tijd en aandacht aan
de vele bloemversieringen bij de talloze
vieringen in de afgelopen jaren. Het was
altijd prima in orde. Alice heeft aangegeven dat zij deze taak wil blijven doen.
Nico heeft zijn bouwkundige kennis en
ervaring ingezet ten behoeve van het
gebouwenonderhoud. De vele uren die
hij heeft ingezet waren altijd aan het oog
van de meeste parochianen onttrokken. Vaak nog even voor of direct na het
werk, en ook talloze avonden. Door die
enorme inzet is de verbouwing van de
Petruskerk samen met de vele andere
vrijwilligers enige jaren geleden tot een
zeer succesvol einde gekomen. Nico
heeft aangegeven achter de schermen
nog als adviseur voor bouwkundige
zaken beschikbaar te zijn.
De beide commissieleden hebben
kenbaar gemaakt geen ruchtbaarheid
te willen geven aan het beëindigen van
hun taken. In kleine kring heeft de BCP
afscheid van hen genomen. Wij hopen
dat dat een mooi moment was en dat
zij met voldoening terug mogen kijken
op deze voor de parochie zo belangrijke
werkzaamheden als bestuurders. Als
parochiegemeenschap zijn we dankbaar
en blij dat zij zich als vrijwilliger willen
blijven inzetten.

Van de PCI

Plantjesverkoop

Wij willen u graag op de hoogte stellen
van enkele bestuurswijzigingen binnen
de PCI Emanuel.

De plantjesverkoop op 31 maart was
ook een succes, met een resultaat
van € 342,50.

Wij hebben afscheid genomen van een
aantal gewaardeerde bestuursleden.
Een aantal nieuwe bestuursleden zijn
aangetreden zodat het bestuur weer
op volle sterkte is. En het is fijn dat
het nieuwe bestuur voor advies nog
een beroep kan doen op enkele oudbestuursleden.

Hartelijk dank voor alles,
Jolanda en Thea

Ons huidige bestuur bestaat uit: Stefan
van der Zwet (voorzitter), Dirk Hoogenboom (secretaris t/m 1 juni), Wilco
Hogenboom (penningmeester), Angela
Ludlage (lid), Fien Akerboom (lid) en
Myriam van der Meer (lid/secretaris
vanaf 1 juni).

Eerste Heilige Communie
Zondag 12 mei ontvangen 26 kinderen,
waarvan 4 kinderen uit Leimuiden, hun
1e H. Communie in de Petruskerk. De
kinderkoren Little Stars en Akkoord
zingen in deze feestelijke viering. De
viering is om 11.15 uur en voor de
kleinsten is crèche aanwezig. Iedereen
is van harte welkom.
De werkgroep,
Eerste Heilige Communie

Faith

Bent u in financiële nood gekomen of
kent u mensen die de hulp van de PCI
goed kunnen gebruiken, laat het ons
weten. Stuur een mail naar
pci@emanuelparochie.nl.

Zondag 19 mei: Openluchtconcert Faith
in Vogelenzang
Voor informatie zie het bord in de hal
en de website.

I.v.m. ruimtegebrek is dit stuk ingekort.
De volledige versie kunt u vinden op de
website en zal volledig in het volgende
nummer staan.

Voor alle informatie, zie
pagina algemeen.

MOV Vastenaktie
Vastenmaaltijd
Hierbij willen de M.O.V. u hartelijk danken voor uw belangstelling en gezelligheid bij de vastenmaaltijd. Het bedrag
wat opgehaald is € 256,-.

Wandeltocht

Vraag en aanbod

Rozenkrans bidden
In de maand mei bidden we gezamenlijk de rozenkrans voor de dinsdagviering van 09.00 uur in de Petruskerk en
in de Mariakapel bij de Hof van Alkemade op vrijdag om 09.30 uur.

Doordeweekse viering
Geen bijzonderheden in de meimaand.
22 mei ziekendag.

De wandeltocht, die op zondag 24
maart is gehouden was een groot
succes, de opbrengst hiervan is
€ 414,50. De Treffers nog hartelijk dank
voor het beschikbaar stellen van hun
accommodatie.

Het parochiebestuur

Lief en leed
Overleden
26 maart
4 april
14 april

Johanna Bernardina Huigsloot-Hoogenboom		 88 jaar
Alida Catharina Maria van der Zwet-Klein
77 jaar
Philomena Maria Alijda van der Meer-Volwater 		 69 jaar
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OMZIEN naar de ander
Inzameling oud gereedschap
Stichting Vraag en Aanbod

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,-. Wij gaan per bus.
Hotel en verblijfkosten komen daar nog bij.
Voor informatie en het aanmeldingsformulier kunt u
bellen met:
Agnes van Berkel (06) 53 58 29 45
Lia van der Voorn (071) 501 23 51
Hans van der Wereld (0172) 47 63 10
Met vriendelijke groet,

In de parochie H. Franciscus wordt op zaterdag 11 mei
weer een inzameling gehouden voor de stichting Vraag en
Aanbod. U hebt er over kunnen lezen in het aprilnummer
van Samenstromen.
Wat kunnen ze gebruiken?
Naai- en breimachines, compleet handgereedschap
voor elektricien, metselaar, fietsenhersteller,
loodgieter, automonteur of schoenmaker en eenvoudig
landbouwgereedschap (spade, hark, schoffel enz.). Verder
werkend elektrisch gereedschap, rolstoelen, looprekken,
krukken, verpleegsterskleding, schoon beddengoed,
generatoren, draagbare compressors, elektrisch
lasgereedschap, mechanische waterpompen.
GEEN fietsen en rollators, daar komen ze in om.
Inleveradres: Floraweg 16 in Roelofarendsveen tussen
12.00 uur en 14.00 uur. Ook bij een aantal parochiekernen
kan ingeleverd worden. U kunt daar zelf het beste naar informeren.

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 september! Grotendeels zal het programma hetzelfde zijn als wij
gewend waren. De kleine processie, de kruisweg, de Eucharistievieringen (op dinsdag met de bisschop), en de andere
plechtigheden krijgen een plaats.
Iedereen is genodigd om mee te gaan en te genieten van

Pastor Bosma en diaken Van Aarle

Bedevaart naar Lourdes
In de kerk liggen de folders met informatie over de bedevaart naar Lourdes. Dit jaar vertrekken we op 24 september
en zijn op 1 oktober weer terug. Ga eens met je kind(eren) of
met je vader en of moeder. Een hele week om je te bezinnen
op je eigen leven, op elkaar, gesteund door je mede pelgrims
en vooral door Maria. De mensen die het hebben meegemaakt, soms vele keren, zullen het je zeker aanraden. Het is
een belevenis en een geweldige indrukwekkende ervaring.
Lourdes van nu is niet meer de plaats waar alleen zieken
naar toe gaan in de hoop genezen te worden. Het is in deze
tijd de plaats waar je tot jezelf kunt komen en je de hulp van
Maria zult ervaren. Dat is altijd en ook nu nog het wonder
dat in Lourdes wordt ondergaan.
Geloof het maar. Ga mee je zult er geen spijt van hebben.
Voor Informatie kun je terecht bij:
Bets Verhage		
(0172) 57 37 13
Corrie Baas		
(06) 16 09 86 20
Gré de Boer		
(0172) 57 22 08
Gerard v.d. Ham		
(0172) 53 87 88
Rob Aupers		
(0172) 57 21 40
Anneke Rietbroek
(071) 331 30 57
Organisatie Lourdesbedevaart
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Houden van…
Jezus zegt dat alle mensen van elkaar
moeten houden. Jij houdt van je ouders, je familie, vrienden, deze mensen
staan dicht bij je. Waarschijnlijk is het
makkelijk om van deze mensen van
houden. Kun je ook houden van mensen die je niet kent of van kinderen die
niet zo aardig tegen je zijn? Dit is vaak
lastig, houden van is soms ook heel
moeilijk.Jezus schreef de mensen die
Hem verraden of Hem hadden laten
vallen niet af. Ondanks dat Jezus weet
dat Judas hem zal verraden, spreekt
Hij niet over wraak of haat, maar Hij
spreekt over liefde en geeft de opdracht aan de leerlingen om van elkaar te houden. Zijn dood zal geen einde zijn, maar een begin.
Jezus vraagt van ons om van iedereen te houden. Iets dat gemakkelijk lijkt... maar
niet altijd gemakkelijk is. Maar gelukkig kan God je daarbij helpen.

Gebed van Liefde
God van liefde,
steek ons aan.
Maak dat wij in vuur en vlam raken
zodat wij warmte brengen
waar het koud is.
Dat wij licht brengen,
waar duisternis is.
Dan durven wij erop te vertrouwen
dat ons vuur aanstekelijk werkt
naar andere mensen toe.
En dat onze aarde
een lichtende stad wordt,
een wereld vol liefde, vol vrede.
Amen.
Bron: Prettige zondag, Joke Brugman,
Gooi en Sticht, Baarn, 1994, blz. 75

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

Geloofsvraag
Waarom heeft Maria een
ketting aan haar arm?

In de kerk staat een beeld van Maria. Ze
heeft Jezus op haar arm. Maar aan haar
andere arm hangt een lange ketting.
“Wat is dat? Waarom heeft ze die ketting
niet om haar nek?” vraagt een jongen.
Dat is geen gewone ketting. De kralen
zitten er niet zomaar aan, ze zijn hulpjes
bij het tellen. Er zitten grotere en kleinere
kralen aan. De grote zijn voor het Onze
Vader en de kleinere voor Wees Gegroetjes. Die gebeden ken je al.
Als je de rozenkrans bidt (want zo heet
die ketting) neem je een kraal in je hand
en dan bid je het gebed. Er zitten steeds
10 kleine kralen achter elkaar en dan
1 grote. Iedere keer als we tien Wees
Gegroetjes bidden, denken we aan het
leven van Maria en Jezus. Bijvoorbeeld
dat Jezus geboren werd.
Er zijn mensen die bidden de hele kralenketting elke dag. En in de maand mei
doen we dat vaak samen in de kerk. Dan
vragen we aan Maria of zij bij God een
goed woordje voor ons wil doen. Ken jij
iemand die ook een rozenkrans heeft?
Wie weet laten ze jou zien hoe je die bidt.
Nee, Maria hangt de ketting niet om haar
hals, maar het is een heel mooi juweel!
Heleen van de Reep,
pastoraal werkster
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Algemeen
Samen op weg naar ... Pinksteren
Samen op weg, samen biddend om de Geest, om de kracht
van de Helper die Jezus ons beloofd heeft. Dat doen we,
zoals al vele jaren, met de Pinksternoveen die tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gehouden als voorbereiding op
het Hoogfeest van Pinksteren.
Op vrijdagavond 31 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering in Aarlanderveen, daarna slingert de noveen
zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 8 juni
weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de H.
Joannes de Doper kerk in Boskoop. De Pinksternoveen is een
samenwerking tussen R.K.- en PKN kerken en andere instellingen. Iedere avond worden we welkom geheten in steeds
een verschillende kerk voor een woord- en gebedsviering
verzorgd door andere ervaren vrijwilligers. In het weekend
past de noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen.
Dit jaar is het thema: De kracht van de Geest.
De heilige Geest is de kracht van God.
Het is de krachtige liefdevolle werking van Gods heilige Geest
die ons moed geeft, inspiratie en hoop.
Als je die Geest in jezelf toelaat dan gaat deze ook in jou en
je directe en wat wijdere omgeving werken. Je leven wordt
er mooier en zinvoller van, krijgt een veel diepere betekenis
dan je ooit voor mogelijk had gehouden en het komt te staan
in het teken van vertrouwen en dankbaarheid.
De kracht van de Geest die zich niet beperkt tot een kerkelijke gemeenschap maar werkt als een doorbrekende
liefdeskracht in heel de menselijke samenleving. We kunnen
meewerken met die kracht door vreugde te brengen en het
leed van onze medemensen te verlichten.
De kracht van de Geest opent de blik van mensen voor elkaar wanneer we proberen mensen te zien door Gods ogen,
door te leren kijken uit liefde, zonder vooroordelen.
Daarom nodigen wij u uit om biddend en zingend met ons
mee op weg te gaan naar Pinksteren! U bent van harte
welkom.Het schema van de vieringen vindt u op de bladzijde
hiernaast en op de website www.sintjandd.nl.
Namens de werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart.
Willie Toor en Bep Willers- van Oostwaard

Feestelijke Afrika-viering voor de
Vastenactie, onze parochie in actie:
Geven en Gave zijn
Zondagmorgen 07.00 uur. Ik lig al een tijdje wakker en er
maalt van alles door mijn hoofd. Privézaken, niet allemaal
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even leuk, maar vooral de vraag “Hoe zal het gaan vandaag?
Als MOV lid ben ik, samen met anderen natuurlijk, de afgelopen periode behoorlijk in touw geweest om het Vastenactieproject van dit jaar eens heel goed op de kaart te zetten
in onze federatie. Het is ook zo’n mooi project. En nog wel
afkomstig uit onze eigen regio. Wat hebben we trouwens
geweldig enthousiaste mensen in onze parochie. Toen de
vraag gesteld werd aan Allegro om mee te werken aan een
speciale themaviering voor Afrika, werd gelijk alle medewerking gegeven met fantastisch resultaat. Het koor heeft weken
geoefend om de gezangen in Swahili-taal weer goed uit te
voeren. Donderdagavond voor de repetitie heeft iedereen
nog een Afrikaans kledingstuk uitgezocht. Het gaat er echt
feestelijk uitzien. En wat een hulp hebben we gehad om alles
voor te bereiden en klaar te zetten voor een spetterende
viering. Dat moet ook wel, het is best veel werk. OK nu nog
de laatste zaakjes regelen.
Zondagavond 21.00 uur. Wat is het een feest geworden zeg.
Een geweldige sfeer, het koor zong fantastisch, Pastor Bosma
was echt op dreef en speelde prachtig in op een paar schoonheidsfoutjes tijdens de viering. Dat maakte het nog waardevoller eigenlijk, gewoon rekening houden met elkaar. Na de
viering waren en spelletjes voor de kinderen en extra uitleg
over het project. En O ja, vaste prik, raden hoeveel eitjes in de
pot en hoe zwaar de appeltaart was. Gewoon gezellig.
Er waren niet zoveel kinderen tijdens de viering en naderhand om de spelletjes te doen, maar die kinderen die er wel
waren, dansten vol enthousiasme , zeker bij het aandragen
van de gaven. En dat was niet alleen geld, maar ook levensmiddelen voor de voedselbank. Er was niet alleen gegeven,
maar we waren ook gave voor elkaar. En voor onze broers en
zussen in Kinko C, Tanzania.
Peter Oorthuizen
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Oecumenische uitgaansdag naar de
abdij in Egmond op 18 mei
Om 12.30 uur vertrekken we met de bus van het parkeerterrein bij restaurant “Tussen Kaag en Braassem”.
13.30 uur aankomst bij de abdij van Egmond. We krijgen een
rondleiding en u kunt de winkel bij de abdij bezoeken.
Daarna wordt u een kopje thee of koffie aangeboden in het
Wapen van Egmond. Om 17.00 uur wonen we de Vespers bij.
Na de Vespers gaan we met de bus terug naar “Tussen Kaag
en Braassem” waar we de dag afsluiten met een gezamenlijk
diner. Dit alles voor € 50,- per persoon. U kunt betalen bij
de bus. Opgeven kan tot 7 mei (termijn is verlengd) bij het
secretariaat van de Petruskerk in Roelofarendsveen (roelofarendsveen@rkgroenehart).
Namens de werkgroep,
Gerard Bus

Grote deelname aan Stille Omgang

Stille Omgang
Dit jaar was het in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17
maart weer tijd voor de Stille Omgang in Amsterdam. Voor
mij was het dit jaar de eerste keer dat ik mee ging. Samen
met mijn opa ben ik eerst naar het lof geweest in de Heilige
Adrianus kerk in Langeraar. Daarna vertrokken we met drie
volle bussen richting Amsterdam.
In Amsterdam volgde een nachtelijke stille tocht door het
centrum. Wat ik bijzonder vond aan deze tocht is dat wij ons
met een grote groep in stilte bevonden tussen het drukke
en rumoerige uitgaansleven van Amsterdam. Ondanks deze
drukte was de wandeling goed georganiseerd door alle
vrijwilligers.
Na de stille tocht, die ongeveer een uur duurde, kwamen wij
aan bij een van de Amsterdamse parochiekerken waar nog
een mis werd gehouden. Na deze mis vertrokken wij weer
met iedereen richting Langeraar waar afsluitend een kop koffie of thee en broodjes voor ons klaarstonden.
Janine van Veen

Maria,
Moeder met het gouden hart,
U spreekt tot elk van ons
Persoonlijk.
U kent onze vreugde,
In de nacht van 16/17 maart ging een groot gezelschap
uit onze federatie naar Amsterdam om de Stille Omgang
te lopen. De samenwerking tussen de Genootschappen
Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude en
Zevenhoven maakte indruk bij de organisatie in Amsterdam
en het was mooi dat er een vaste plaats werd toegewezen
in de kapel van het Begijnhof. Dankzij de inspanningen van
de genoemde genootschappen gingen 120 pelgrims naar de
Heilige Stede om een zeer indrukwekkende omgang te maken en een prachtige Eucharistieviering. Pastoor Glas was de
voorganger met assistentie van pastor Bosma en diaken Van
Aarle die de overweging verzorgde. Niels Vianen uit Noorden
was de organist en Leo van Veen lector. Passanten uit de
hoofdstad die de dienst bezochten toonden zich verbaasd
over de massale viering en het gezang. Een mooi gebaar om,
namens alle parochies, boete te doen in de vastenperiode,
en om in stilte te getuigen voor vrijheid van godsdienst.
Dank aan het pastorale team, Bep de Bruin, Piet Cozijn, Leo
en Piet van Veen, Niels Vianen en het parochiesecretariaat
Langeraar. Samen Federatie zijn, mooi om een van de grootste zijn bij deze bedevaart.
Cees van der Vlugt
28

www.rkgroenehart.nl

ons verdriet,
onze bezigheden,
onze wensen.
Wij willen ze
In uw gouden Hart leggen.
Help ons om een hart te hebben
dat luistert zoals het uwe,
en een levendig geloof,
opdat we zouden kunnen doen
wat God van ons vraagt.
Bedankt om elke dag
ons te begeleiden.

Clara & Franciscus Algemeen
Gij, de bron van licht en leven,
Gij zijt het Licht zelf
en ook het donker
is voor U geen duisternis.
Met uw zon verlicht Gij onze dag
en, als een zuil van vuur,
verlicht gij ook de nacht.
Uw liefde voor mensen
straalt ons toe
in de woorden en daden
van Jezus, de Christus,
Hij, Licht uit Licht.
Dat wij bij dat licht
onze weg mogen vinden,
en elkaar kunnen zien,
Dat dit licht
nooit dooft,
is wat wij U bidden.

Kruiswoordpuzzel
Wij wensen u veel plezier met het oplossen van deze kruiswoordpuzzel.
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ROOSTER H . CLAR A P AR OCHIE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

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

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
zaterdag 27 april
Koningsdag

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

zondag 28 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zaterdag 4 mei
Dodenherdenking

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider

zondag 5 mei
Bevrijdingsdag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma

zaterdag 11 mei

zondag 12 mei

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

zaterdag 18 mei

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

zondag 19 mei

10.00 uur
• Kinderviering

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

zaterdag 25 mei

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jubilans
• H. de Groot

geen viering
(i.v.m. eerste H. Communie op zondag)

zondag 26 mei

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• Om 19.00 uur Marialof
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie
Langeraar & Aarlanderveen
• J. Glas + M. Hoogenbosch

donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag

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

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

zondag 2 juni

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Kinderkerk
• B. Bosma

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• N. Langstraat

Wekelijks

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

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

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

zaterdag 1 juni

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

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

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

geen viering
(i.v.m. Koningsdag)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• A. Beenakker
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• F. van der Ven

geen viering
(i.v.m. Dodenherdenking)

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Organist met cantor
• A. van Aarle

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantabo
• H. van de Reep
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Eerste H. Communie Nieuwkoop,
Noorden, Nieuwveen & Zevenhoven
• B. Bosma + H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Koffie na de viering
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Canta Libre
• Openluchtdienst in de Sfeerstal
• A. van Aarle + Ds. G. van ‘t Kruis

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

10.00 uur
• Peuter- & Kleuterviering

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Parochiaanvoorganger
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• A. van Aarle
Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

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

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

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

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24
zaterdag 27 april
Koningsdag

geen viering (i.v.m. Koningsdag)

zondag 28 april

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

zaterdag 4 mei
Dodenherdenking

19.00 uur
• Oecumenische viering
• Samenzang
• In de Dorpskerk van Leimuiden
(na afloop Dodenherdenking)
• B. Bosma + Ds. M. Kloppenburg

zondag 5 mei
Bevrijdingsdag

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

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

zaterdag 11 mei

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

16.30 uur
• Eucharistieviering
• Uitlegmis
• B. Bosma + N. Langstraat

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• M. Jagerman

zondag 12 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
Roelofarendsveen & Leimuiden
• J. Glas + M. Hoogenbosch

zaterdag 18 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma

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

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

zondag 19 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• B. Bosma

zondag 26 mei

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

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

donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas

zaterdag 1 juni

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider

zaterdag 25 mei

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

zondag 2 juni

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

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

Wekelijks

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

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

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

MEI 2019
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

geen viering (i.v.m. Koningsdag)

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Gebedsleider

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

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

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

5 mei
3e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 5, 27b32.40b-41
tussenzang Psalm 30/29
tweede lezing Apok. 5,
11-14
evangelie Joh. 21, 1-19

geen viering

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Eerste H. Communie Oud Ade,
Rijpwetering & Hoogmade
(kindercrèche)
• B. Bosma + N. Langstraat
14.00 uur
• Kliederkerk
• In het Dorpshuis van Oud Ade
(tot 16.00 uur)
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. Vijftigschild

Wat wij lezen op de
zondagen in april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas

17.00 uur
• Pinksternoveen
• Koffie na de viering
• Gebedsleider
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Bisschop J.H.J. van den Hende

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Bisschop J.H.J. van den Hende

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)

12 mei
4e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 13,
14.43-52
tussenzang Psalm 100/99
tweede lezing Apok. 7,
9.14b-17
evangelie Johannes 10,
27-30
19 mei
5e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 14,
21-27
tussenzang Psalm 145/144
tweede lezing pok. 21, 1-5a
evangelie Joh. 13, 3133a.34-35
26 mei
6e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 15,
1-2.22-29
tussenzang Psalm 67/66
tweede lezing Apok. 21, 1014.22-23
evangelie Joh. 14, 23-29
2 juni
7e zondag van Pasen
eerste lezing Hand. 7, 55-60
tussenzang Psalm 97/96
tweede lezing Apok. 22, 1214.16-17.20
evangelie Joh. 17, 20-26
14.22-23
evangelie Joh. 14, 23-29

Bestuursnieuws parochiebestuur H. Franciscus
Veranderen 2
In aansluiting op het stukje van Gert van der Berg in de
SAMENstromen van april wil ik daar graag nog wat aan
toevoegen. Na de fusie van onze oude parochies in 2011
zijn we nu dus 8 jaar verder, dat is in principe de maximale
benoemingsperiode voor de bestuurders van de parochie
en de kernen. Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren wel
enkele nieuwe bestuurders gevonden maar het merendeel
van de huidige bestuurders staat op aftreden. Ook dat is
een verandering en geen gemakkelijke. De moeite die het
kost om nieuwe bestuurders te vinden is ook een mate van
vitaliteit van onze gemeenschap en zal ook van invloed zijn
op het hoe en in welke kerken we in de toekomst verder
kunnen gaan.

van harte welkom en wij hopen op een grote opkomst bij de
te organiseren bijeenkomsten met de parochiekernen.
Hein de Jong,
namens het parochiebestuur

Zoals Gert ook heeft aangegeven zullen we alle parochianen betrekken bij de ontwikkeling naar de toekomst om tot
weloverwogen beslissingen te komen en te bouwen aan
een toekomstige sterke gemeenschap.
Ideeën en tips om tot de juiste veranderingen te komen zijn

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

Kun
Kun jij
jij reanimeren?
reanimeren?

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

onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf,
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Josine
Verhagen-van Velzen.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop
Kopij nr. 5 (juni 2019) kunt u uiterlijk op
13 mei aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 31 mei.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

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

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe
Wetering - H. Petruskerk - 		
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl
Hoogmade/Woubrugge
- O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. (071) 501 82 37
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat
Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk - 		
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. (0172) 50 81 18
do. 9.00-12.00 uur,
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95
abmvdmeer@planet.nl
Rijpwetering/Oud Ade
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oude Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88		
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oude AdeRijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:
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Thema-avond Westland

RKJ westland is een Jongerengroep voor jongeren tussen
de 16 en 30 jaar. Elke derde woensdag van de maand
organiseren zij een thema-avond in het parochiehuis van
de Onze Lieve Vrouw van Goede Raadkerk (Dijkstraat 25 te
Honselersdijk). De thema-avonden zijn voor alle jongeren
die zich willen verdiepen in het geloof, ervaringen met
het geloof willen delen of op zoek willen gaan naar God.
De avond begint om 18.00 uur met een Heilige Mis in de
Kapel. Vervolgens wordt er om 18.45 uur gegeten. Deze
maaltijd is door een aantal jongeren zelf bereid. Om 20.00
uur wordt er door een (gast)spreker gesproken over het
thema. Daarna is er ruimte voor een discussie, gesprek
of een andere manier om het thema te benaderen. Het
duurt tot 22.00 uur maar er is nog wel tijd om wat na te
praten en iets te drinken. Kom langs op 15 mei!

Woord en
communieviering
In Leimuiden en Rijnsaterwoude is er afgelopen maanden
veel gerepeteerd door een projectkoor. Het Tienerkoor
heeft met wat hulp een woord- en communieviering opgezet. Het thema is liefde en het koor brengt dit met bekende muziek ter gehore. In het evangelie wordt gesproken
over het gebod om elkander lief te hebben. Het projectkoor wil met deze viering het gebod kracht bijzetten door
de liefde te bezingen. De viering is op 19 mei, begint om
9.15 uur en is in de St.jan de Doper. De dirigente Marina
van Dam zegt er zelf het volgende over: ‘ Het waren leuke
en gezellige repetities en het repertoire was uitdagend. In
mei laten we graag horen wat het resultaat is in een viering die gaat over liefde. Hoe mooi kan het zijn! De liefde
van God, voor God, van iedereen, voor iedereen. Een deel
van het koor gaat ook mee naar Duitsland waar we de
liedjes ook zullen gaan zingen.

RKJ
Volleybaltoernooi

Het jaarlijkse RKJ Volleybaltoernooi staat weer voor de deur. Dus
vorm teams met vrienden, familie,
sportgenootjes, klasgenootjes en iedereen die je verder
nog om je heen kan vormen. De strijd om de felbegeerde
beker is op 19 mei in Sporthal De Bocht en De Tas (Fluitpolderplein 3, Leidschendam). De kosten zijn per team €
35,-. De bedoeling is dat het voor tieners en jongeren is
maar misschien je niet meedoen maar wel helpen. Dat
kan! Er worden namelijk ook nog vrijwilligers gezocht
om de wedstrijdjes te fluiten. Voor het toernooi is er een
spoedcursus voor diegene die niet bekend zijn met het
zijn van een scheidsrechter. Voor degene die eerst naar
de Eucharistieviering willen in Leiden: Om 10.00 uur kan je
terecht in de Heilige Lodewijkkerk (Steenschuur 19). Vanaf
daar rijd je in 20 minuten met de auto naar de sporthal.
Voor het Volleyvaltoernooi geldt: Het begint om 13.00 uur
en aanmelden kan door te mailen naar: rkjvolleybaltoernooi@gmail.com.

Meidenweekend in Den Haag
Van 31 mei tot en met 2 juni is er in het Willibrordushuis een meidenweekend. Het weekend zal bestaan uit
outdoor activiteiten in de natuur. Verder zijn er creatieve
spellen en een kampvuur. Vrij grote kans dat je hier een
nieuwe vriendschap aan over gaat houden! Samen kan
je groeien in het geloof tijdens de catechese. Ook vier je
samen de Heilige mis. Misschien iets voor een koor? Meld
je als koor of tienergroep aan!

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

AGENDA
4 mei:

Solid Friends Noorden

5 mei:

Prego Roelofarendsveen

12 mei:

Rock Solid Aarlanderveen

17 mei:

Rock Solid Noorden

