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Voor u ligt de bomvolle zomereditie van de Samenstromen. Met informatie over bedevaarten, gezinsvieringen, kerkopenstellingen in 
de zomermaanden, cursussen, het zomerrooster en nog veel meer. Ook blikken we terug op inspirerende vormselvieringen, mooie 
afscheidsvieringen en vieringen waarin onze dierbare vrijwilligers in het zonnetje gezet werden. 
We hopen dat deze zomer één ieder op zijn eigen manier tot rust komt, al dan niet op vakantie. Bij God is het ook goed tot rust komen; 
of dat nu op bedevaart is, in een stille kerk om de hoek of in het buitenland of gewoon bij u thuis in de tuin. Geniet ervan!

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een fijne zomer(vakantie) toe!

Namens de centrale redactie, Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Josine Verhagen-van Velzen
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De vorige keer had ik het over een 
rommella, en toen kwam de spijkerbak 
ook voorbij. Een bak met restjes 
schroeven en spijkers en dergelijke die 
je niet wilt weggooien, maar eigenlijk 
nooit meer gebruikt.

Dat deed mij denken aan mijn Franse 
leraar van vroeger.

Daar hadden we een in onze ogen heel 
naar mannetje voor. Als hij binnen 
kwam sidderde je al. Hij begon meteen 
mondeling te overhoren. Als je twee 
woordjes fout had moest je naar de 
“spijkerbak”, een rij alleen staande 
tafeltjes waar de leerlingen moesten 
zitten die “niet de moeite namen iets 
te leren”, zoals hij dat neerbuigend 
omschreef. 

Veel leerlingen waren zo zenuwachtig 
dat ze niet op de woorden konden 
komen die hij vroeg. En dan zat je in 
de spijkerbak. Dan was je lucht voor 
hem. Hij gaf alleen nog les aan de rest 
van de klas. Af en toe vroeg hij ook iets 
aan iemand in de spijkerbak. Als die 
dan het goede antwoord gaf, mocht hij 
weer naar de normale leerlingen, die 
tenminste hun huiswerk maakten. 
Nou zat ik vaker IN dan buiten de 
spijkerbak, maar gelukkig alleen tijdens 
de Franse les. 

De man sloeg ook nog. Hij draaide 
dan, geloof het of niet, zijn zegelring 
naar binnen om de klap harder te laten 
aankomen. Alleen leerlingen die groter 

waren dan hij sloeg hij niet. Dát durfde 
hij niet. Gelukkig was hij klein van stuk 
en gelukkig was ik groter! Bovendien 
had hij bij mijn vader in de zesde klas 
gezeten. (Dan gaat het over 1922!!) Daar 
had ik een klassenfoto van! Hij wist dat 
en had vroeger al ondervonden hoe 
sterk mijn vader was. 

Een vervelende man dus. Maar 
iedereen heeft zijn kwaliteiten, zelfs hij. 
Je léérde wel bij hem. Zo kan ik zonder 
haperen nog steeds het Weesgegroet 
in het Frans bidden. Daarmee heeft 
hij zich hopelijk, ondanks alles, toch 
een plaatsje in de hemel weten te 
verschaffen. God hebbe zijn ziel!

Rob Aupers

INHOUD



Dat er in de “kerk” wat moet 
gebeuren weten we allemaal al lang. 
Sinds het tweede Vaticaansconcilie 
zijn de ramen en deuren wijd 
opengezet in de kerk. In al die jaren 
daarna is er veel geprobeerd, goed 
en minder goed, om te komen tot 
vernieuwing in het kerk zijn met 
elkaar. De priester keerde zich van 
het hoogaltaar af en kwam aan een 
nieuw altaar te staan zodat hij met 
de mensen rondom het altaar kon 
staan. Het vieren en zingen in de 
volkstaal kwam, beatmissen noem 
maar op. Het hoorde allemaal bij het 
proces van vernieuwing. De liturgie 
ging op de schop, kunnen we het 
niet zelf? Hebben we bij alles wel een 
priester nodig? De mensen moesten 
mee gaan doen. Maar hoe?

In die 50 jaar zijn we flink aan het 
schuren en schaven geweest. Ook 
bij de mensen. Veel schaafsel en 
snippers zijn er opgeveegd en in 
de vuilnisbak terecht gekomen. 
Veel ging er verloren. Wie van 
de volwassenen bidden nog de 
rozenkrans? Hoeveel mensen maken 
er nog een goede gewoonte van om 
regelmatig met de gemeenschap 
samen te komen in een kerk? Wat 
betekent het nog voor ouders als ze 
bij de doop beloven hun kind een 
gelovige opvoeding te geven? Het 
zijn zomaar een paar vragen.

In de afgelopen maanden zijn we in 
een aantal kerken de mogelijkheid 
gecreëerd om als parochianen 
met elkaar hierover in gesprek 
te gaan. Hoe zit de toekomst van 
onze gemeenschappen er uit in de 
komende 15 jaar? Waar gaan we 
heen? Wat is de oplossing? Vele 
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van u hebben van die gelegenheid 
gebruikt gemaakt om uw zegje 
te kunnen doen. Sommigen van 
u waren hoopvol gestemd en 
verwachten dat de kerken wel 
weer vol zouden stromen. Anderen 
vielen terug op experimenten van 
de afgelopen 50 jaar. Weer anderen 
verlangen terug naar vroeger. 

Maar bij dit alles vergeten wij vaak 
een ding. Wat vindt de Grote Baas 
van dit alles? Zijn we met elkaar niet 
druk bezig om een nieuwe toren van 
Babel te bouwen? We kunnen het 
zelf dachten ze toen, we hebben God 
niet nodig om in de hemel te komen.
Om bij God de Vader te komen 
hebben we echt God zelf nodig. Wij 
kunnen het niet alleen. Wij hebben 
zijn leiding nodig om de weg te 
vinden om samen kerk te zijn.

Dat betekent dat we met elkaar weer 
serieus werk moeten gaan maken 
aangaande onze relatie met God. 
Dat betekent bidden, bidden met 
elkaar en ieder afzonderlijk. Daar 
hoeft niet alleen de professionele 
bidders voor aan te kijken, dat kunt 
u ook zelf. Dat kan op ieder moment 
van de dag. Bidden om de heilige 
Geest, bidden om inzicht en bidden 
omleiding. Bidden met elkaar dat 
wij zijn renovatie proces mogen 

begrijpen en er aan mee mogen 
werken. Dan komen uiteindelijk de 
contouren van hoe de kerk in de 
toekomst er uit moet gaan zien van 
zelf wel. 

Het is God die renoveert en wij 
mogen er aan mee werken.

Bouke Bosma, pr.

Als God renoveert
Pastoraal

De vakantietijd breekt aan. Veel mensen gaan op vakantie. Maar je hebt ook mensen die de 
vakantietijd aangrijpen om in en om het huis aan de slag te gaan. De goten verven; de keuken 
verbouwen en een serre aanbouwen. Een mooie periode om het huis aan te passen naar de  
behoefte van deze tijd. En de kerk, die blijft zeker trouw wachten tot iedereen weer terug komt 
om na de zomer weer op de oude vertrouwde weg door te gaan? Of niet? 

Wilt u voor het Parochiemagazine Samenstromen
ons ondersteunen bij het werven van adverteerders?
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon voor zowel de regio Kaag en 
Braassem als de regio Nieuwkoop. Dit kan telefonisch of door middel van 
een bezoek. Heeft u wat tijd over neem dan contact op met de uitgever van 
Samenstromen. Tel.  (06)  22 93 58 96  of mail naar info@rkgroenehart.nl.
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Verdieping
De grote ontdekking van Ignatius 
van Loyola  
(† 1556, stichter Jezuïeten, feestdag 31 juli)
Iñigo was soldaat van de Spaanse koning. Hij was overdre-
ven dapper. Totdat een kanonskogel zijn been verbrijzelde. 
Zwaargewond werd hij naar het kasteel van zijn broer ge-
bracht. Met rust moest zijn been genezen. Hij lag zich daar 
stierlijk te vervelen. Natuurlijk droomde hij van grote helden-
daden en roem. En hij vroeg om een boek. Er was er maar 
één: een verzameling levens van heiligen. Hij las er graag in. 

Zo bracht hij maanden door. Dan weer dromend, dan weer 
lezend. En zo ontdekte hij een belangrijk verschil. Als hij klaar 
was met dromen, voelde hij zich leeg. Als hij nadacht over de 
heiligen, werd hij juist enthousiast. Die nasmaak veranderde 
zijn leven. Hij had de onderscheiding tussen troost en troos-
teloosheid ontdekt. God werkt in ons leven door die na-
smaak en je kunt zijn genade op het spoor komen door heel 
goed naar je leven te kijken, naar de gebeurtenissen van de 
dag. Waar vond je troost, bemoediging, Gods aanwezigheid, 
waar vond je troosteloosheid, leegte? Hij werd er steeds 
beter in en wij kunnen dat van Ignatius leren. Hoe? Lees dat 
maar in zijn boek, het “Verhaal van een pelgrim”.

Pastor Heleen van de Reep

Het Anker uit! Voorbereiding  
Eerste Heilige Communie
Op feestelijke wijze hebben onze gezinnen van alle paro-
chiekernen de Eerste Heilige Communie mogen vieren in de 
maand mei. Na afloop van één van de vieringen bedankte 
één van de ouders voor de viering en de voorbereidingen en 
liet weten dat vanmorgen: “Alles op z’n plek viel!”

Intussen hebben we de voorbereiding voor het volgende 
seizoen alweer opgepakt. Er zijn informatieavonden geweest 
waarvoor we de ouders/verzorgers persoonlijk en via de 
basisscholen hebben uitgenodigd.

Het Anker
De voorbereiding op de Eerste Heilige Com-
munie gebeurt in het Anker, een program-
ma van ontmoeting, catechese en eucha-
ristievieren. In het Anker kunnen gezinnen 
samen leren en groeien in geloof. Thema’s 
zijn: wie is God? Wat staat er in de Bijbel? Welkom zijn bij 
Jezus. Bidden en Eucharistie/Communie. Voor elke leeftijds-
groep is er een eigen aanbod, de allerkleinsten in de crèche, 
de kleuters met een speelse en ontspannen bijeenkomst, de 

communicanten met 
hun eigen boek “Blijf 
dit doen”, de oudere 
broertjes en zusjes 
met hun programma 
en de ouders ont-
moeten elkaar in een 
informatieve en leer-
zame bijeenkomst. 
Na afloop is er een 
moment met koffie, 
thee en wat drinken 
voor de kinderen en 
dan verzamelt ieder-
een zich voor de eu-
charistieviering in de 
kerk. Zo maken we de kinderen vertrouwd met het vieren en 
God dankzeggen voor het leven en de communie.

Aanmelden 
Wilt u uw zoon of dochter voorbereiden op de eerste Heilige 
Communie? Meld hen dan aan via de website van de paro-
chiefederatie, www.rkgroenehart.nl/sacramenten/heilige-
communie. Daar is ook concrete informatie te vinden over 
Het Anker.

Hebt u vragen hierover of wilt u een gesprek hierover, stuur 
dan even een berichtje of bel even met mij.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Gespreksgroep Clara en Franciscus: 
Leren over geloof
Al 3 jaar bestaat de gespreksgroep Clara en Franciscus om 
meer te leren over het katholiek geloof. 
Om mensen de kans te geven daar meer over te weten zal in 
het najaar 2019 een nieuwe ronde starten van deze leer- en 
gespreksgroep (Geloofsgroep). Wij gaan weer veel onder-
werpen bespreken. Wat is de kerk nu eigenlijk? Hoe denkt de 
kerk over haarzelf? Wat zijn sacramenten en hoe verstaat de 
kerk die? Met name de Eucharistieviering is van groot belang. 
Maar waarom eigenlijk? Veel onderwerpen beginnen te leven 
als je je meer kunt verdiepen in de betekenis.

Daarbij wil ik ook een Bijbelcursus geven. Een echte basiscur-
sus voor beginners!

En ik start een cursus die specifiek zal gaan over ethiek en 
moraal. Hoe kom je tot bepaalde ethische keuzes. Wat is 
goed en kwaad. Hoe kijk jij daar tegen aan en waarom? 

Clara & Franciscus Verdieping

Reacties van ouders na 
de laatste Ankerzondag
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Bestuursnieuws   
Stand van zaken betreffende “het opstellen van een  
toekomstvisie kerkgebouwen” bij de H. Claraparochie

Het parochiebestuur heeft in elke kern in samenwerking met 
de lokale beheercommissie een presentatie gegeven over de 
ontwikkelingen in de parochiekern op het vlak van aantal pa-
rochianen, kerkbezoek, geld, aantal vrijwilligers en mate van 
vitaliteit. Doel van de bijeenkomst was het op gang brengen 
van een bewustwordingsproces over de neerwaartse trend 
die zich binnen de RK kerk voordoet en daarom ook onze 
Parochie raakt.

De bijeenkomsten waren goed bezocht en verliepen zeer 
geanimeerd. De aanwezige parochianen gaven blijk van 
realisme over de ontwikkeling in de kerk maar toonden ook 
vitaliteit en deden vele suggesties om de vitaliteit te verster-
ken. 

Wat naar voren kwam op deze parochiekernbijeenkomsten 
kan als volgt worden samengevat: 
- De parochiekernen vinden zich nog vitaal, maar ze zien ook 

bedreigingen.
- De parochianen herkennen de neerwaartse trend in de RK 

Kerk ook in de eigen parochiekern.  
- De parochianen hechten veel waarde aan zo lang mogelijk 

behouden en kunnen gebruiken van “hun eigen kerk”. 
- De kerk heeft als beeldbepalend gebouw ook een belang-

rijke waarde voor het dorp.
- De parochianen staan positief tegenover het idee om te 

onderzoeken of de kerk voor meer functies kan worden 
gebruikt. Er blijkt veel behoefte aan nieuwe inspiratie, aan 
meer attractieve, bijzondere, sprankelende vieringen. Be-
trek jongeren actief bij het opzetten/bedenken van nieuwe 
initiatievenen, zoals interactieve vieringen met minder re-
gels, samen zingen en meer muziek. 

- Er blijkt ook behoefte aan meer ruimte van het pastoraal 
team om als parochiekern zelf vieringen of bijeenkomsten 
te mogen verzorgen (door o.a. lekenvoorgangers). 

Waar gaan we nu als parochiebestuur de komende tijd aan-
dacht besteden aan:

Versterking van de vitaliteit: 
Van belang is het dat de geloofsgemeenschappen in elke 
kern goed kunnen functioneren. Samen met de beheercom-
missies, pastoraatgroepen en het pastorale team zullen wij 
nagaan welke suggesties van de parochianen om de vitaliteit 
te versterken kunnen worden overgenomen.

Een toekomstbestendig scenario ontwikkelen: 
Onder een toekomstbestendig scenario wordt verstaan; 
een vitale geloofsgemeenschap met voldoende vrijwilligers, 
vieringen die mensen trekken en het op orde zijn van het 
beheer van gebouwen en de financiën.
Maar ook: “Gebouw volgt mens’’. Naarmate het kerkbezoek 
afneemt, zijn minder gebouwen nodig. Dus we kunnen niet 
uitsluiten dat sluiting van enkele kerken op termijn onont-
koombaar is. Een besluit tot sluiting van kerken vindt bij 
voorkeur plaats via een natuurlijk proces, als bij de parochia-
nen ook het besef leeft “het kan zo niet langer”.

Om in de toekomst de juiste keuzes te maken en om te bekij-
ken of we méér kunnen doen met onze gebouwen dan alleen 
kerkelijke activiteiten, gaan we alle scenario’s onderzoeken. 
Als eerste stap daarin gaat de stichting Kerkelijke Waardebe-
heer een locatiestudie maken. In de parochiekern Noorden 
is dit al gebeurt en zijn de parochianen op een aparte bijeen-
komst op de hoogte gehouden van de rapportage die door 
deze stichting vervaardigd is.

Tot slot van dit verhaal: Als we met elkaar “de schouders er 
onder zetten” kunnen we in onze 6 dorpen er nog veel aan 
doen om de Rooms katholieke geloofsgemeenschap levend 
te houden.

Sjaak Leliveld, namens parochiebestuur.
(bron; notitie van Wim Schildwacht)

Clara & Franciscus Verdieping

Dus als u interesse heeft om ook uw geloofskennis wat op 
te frissen of als u niets van het katholieke geloof weet en het 
maakt u nieuwsgierig, meldt u zich dan aan om het komend 
jaar (na de zomer) mee te doen. Of wilt u meer van de Bijbel 
weten? Meldt u zich dan ook aan. 

De avonden zijn in het koetshuis in of de pastorie van Lange-
raar. De avonden beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen 
om 22.00 uur. 

De data die nu in 2019 gepland zijn: 
(Tweede helft wordt in november afgesproken)
Geloofscursus Bijbelcursus Ethiek en moraal
17 september 18 september 19 september 
8 oktober 9 oktober 10 oktober
29 oktober 30 oktober 31 oktober
26 november 27 november 28 november

Diaken André van Aarle, e-mail diakenvanaarle@rkgroenehart.nl 
of tel. (06) 21 69 32 67.
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Vieren
Geroepen!
Vanuit ons bisdom hebben we dit jaar een speciaal jaar: het 
jaar van de roepingen. Want ja, God heeft met ieder van ons 
een plan. Hij roept ons allemaal bij naam. Allemaal ook op 
een verschillende manier! Als ieder zijn of haar deel doet, 
kunnen we samen met God veel meer dan we ooit zouden 
denken. Dan wordt het mogelijk die vreugde en geluk te vin-
den die ook kan bestaan bij tegenslag, die blijvend is… 
“Geroepen!” is daarom dit jaar ook gekozen als thema van 
het Bedevaartsoord van de Martelaren van Gorcum in Briel-
le. Deze 19 religieuzen uit de 16e eeuw, hebben standvastig 
woord gehouden en vastgehouden hun geloof, aan hun roe-
ping.  Over de Nationale Bedevaart op 6 juli is er in de vorige 
Samenstromen al geschreven, met name hoe u die dag mee 
kunt maken. Misschien is er nu u dit artikel leest, nog wel een 
plekje vrij… 

Maar ook als u die dag gemist heeft, of liever zelf een keer 
die kant op gaat, zijn er vele mogelijkheden. In het hele sei-
zoen is er een groot aanbod van vieringen. U kunt dit alle-
maal vinden op www.martelarenvangorcum.nl. Daarnaast is 
Brielle zelf ook een leuk stadje om eens te bezoeken!

Pastoor Glas

Maria Ten Hemelopneming
 Op 15 augustus viert de Rooms Katholieke kerk het feest 
van Maria ten hemelopneming. Maria heeft een bijzondere 
plek bij de katholieke christenen. Zij is de moeder van Chris-
tus en daarmee door God uitverkoren. De kerk gelooft dat 
zij, samen met de engelen en de andere heiligen in de hemel 
voor ons bidden. Al eeuwen lang zijn er in de katholieke 
traditie speciale dagen aan haar gewijd. Het feest van de 
hemelopneming van Maria drukt de bijzondere band uit die 
de kerk met haar heeft. Het is ook het teken van de hoop die 
Christenen hebben: opgenomen te worden in het Koninkrijk 
van God.

Clara & Franciscus Vieren

Kalender juli/augustus 2019

6 juli               11.00 uur Bedevaartkerk: HH. Martelaren van Gorcum Nationale Bedevaart Brielle

21 juli    10.30 uur         H. Petruskerk, Roelofarendsveen       TV Viering

15 augustus    9.30 uur     H. Bavokerk, Oud Ade                                   Eucharistieviering: Maria  
     Tenhemelopneming

17 augustus        19.00 uur   H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven       Viering bij de Lourdesgrot,  
     Maria Tenhemelopneming

In onze federatie zijn rondom deze feestdag 2 vieringen:
Op 15 augustus om 9.30 uur is er een Eucharistieviering in 
Oud Ade en op 17 augustus om 19.00 uur een Pontificale 
Eucharistieviering bij de Lourdesgrot in Zevenhoven. Onze 
bisschop Mgr. Van den Hende zal de H. Mis celebreren. Van 
harte welkom om dit grote feest mee te vieren.

Diaken Van Aarle

De bedevaart vanuit het groene hart 
naar Kevelaer 
De voorbereidingen voor de bedevaart naar Kevelaer zijn in 
volle gang. Op het moment van schrijven hebben zich al 80 
mensen opgegeven om mee te gaan. De twee gereserveerde 
bussen zitten bijna vol.

Dit jaar gaan wij in de periode van maandag 2 september 
t/m woensdag 4 september naar Kevelaer. Zoals elk jaar is 
het weer een mooie mix van met elkaar bidden en gezellig 
samen zijn. Diaken Van Aarle en pastor Bosma zullen vanuit 
het pastorale team mee gaan.
Ook zal dit jaar onze bisschop Van den Hende aanwezig zijn 
om met u de Hoogmis te vieren en natuurlijk om u te ont-
moeten. Alhoewel de uiterste opgave datum 1 juli was, kunt 
u nog proberen of er nog ruimte is. U kunt daarvoor contact 
opnemen met: 
• Agnes van Berkel tel. (06) 53 58 29 45
• Lia van der Voorn tel. (071) 501 23 51
• Hans van der Wereld tel. (0172) 47 63 10



Door: Marieke van Gelderen

 ‘Ik maak de ruimte vrij, en zet de me-
ditatiebankjes in een kring. De groep 
is zeer diverse samengesteld, tussen 
de 25 en 85 jaar, alle leeftijden dus. 
Wel meer vrouwen dan mannen. Veel 
mensen zie je niet vaak in de kerk. Het 
is een christelijke meditatie, het gebed 
en de bijbel staan centraal.’

‘De meditatiegroep is ontstaan uit mijn 
eigen behoefte,’ vertelt Ellen. ‘Ik was op 
zoek naar een meditatiegroep waar ik 
mij bij kon aansluiten. Maar die medita-
tiegroep komt er niet vanzelf, dus heb 
ik deze opgericht. Als je dit zelf graag 
wilt, zijn er waarschijnlijk nog wel meer 
mensen die er naar verlangen. Ik kreeg 
een heel intens gevoel toen ik ermee 
begon, eigenlijk alsof ik een beetje 
gestuurd ben. Daarom is de christe-
lijke meditatie voor mij ook de enige 
manier. Het is niet iets van mijzelf, het 
is iets wat God van mij wil. Dat klinkt 
misschien zwaar, maar zo voel ik het. ’

Hoe is de meditatiegroep ontstaan?
‘Ik organiseer al 12 jaar een jongeren-
reis, sinds het 5-jarig bestaan van de 
federatie. In de reis zitten ook bezin-
ningsmomenten. De dagsluiting was 
één van mijn taken deze maakte ik 
steeds meer meditatief; Het was ver-
rassend hoe mensen daarop reageer-
den. In het begin vonden mensen het 
niks, een beetje zweverig. Maar op 

Clara & Franciscus Ontmoeting  

een gegeven moment gaan mensen 
het waarderen. Bij de 5e reis voelde ik 
de behoefte om er een vervolg aan te 
geven. Ik ben met pastoor Glas gaan 
praten om meditatie aan te bieden 
voor de parochie. Binnen het pastorale 
team is dat goedgekeurd, en volgde ik 
de Alpha-cursus. Deze sloot ik af met 
een eigengemaakte meditatie om te 
voelen hoe mensen erop reageerden. 
Er kwam een oproep in de Samenstro-
men en toen is het gaan lopen.’

Wat kun je vertellen over de medita-
tie in de Mariakerk? 
‘Er staan 60 mensen op de lijst, de 
helft doet regelmatig mee, anderen 
komen af en toe of ontvangen graag 
een e-mail vanwege de teksten of ver-
bondenheid. Ze brengen ook weleens 
iemand mee. Iedereen is welkom en 
mag aansluiten. Het duurt drie kwar-
tier. We beginnen met een ontspan-
ningsmeditatie: hoe zit je, even tot rust 
komen. Dan lees ik een Bijbeltekst over 
een bepaald onderwerp. Aan de hand 
daarvan is er een geleide meditatie: 
wat vertelt deze Bijbeltekst ons? Ik sluit 
af met een gebed. Sommige mensen 
gaan dan in stilte weg om het gevoel 
vast te houden en op die manier de 
dag af te sluiten. Er is ook gelegenheid 
om na te praten met een kopje thee. 
Een andere vorm is levensgebed medi-
tatie of Ignatiaanse meditatie. Hierbij 
blik je terug op de dag of een periode. 
Waar ben ik dankbaar voor? Wat was 

‘Als je God zoekt, vind je hem in de stilte’
‘Kom naar Mariakerk in Roelofarendsveen, daar komt de meditatiegroep altijd samen.’ Met deze uitnodi-
ging op zak, bel ik op een mooie lenteavond aan bij de pastorie en maak kennis met Ellen van der Willik.

moeilijk? Waar wil ik in groeien? Waar 
kan ik God om hulp vragen? Wat kan ik 
morgen anders doen?’ 

Hoe zijn de reacties? 
‘De groep wordt hechter, constanter 
en dat merk je aan de meditatie, die 
wordt daardoor krachtiger. De deelne-
mers kunnen zich beter ontspannen. 
De deelnemers hoeven hun gevoelens 
niet te delen met de groep, maar in de 
gesprekken naderhand gebeurt dat 
wel. Sommigen vallen in slaap, dat is 
ook goed. Dan ben je toch tot rust ge-
komen. Alles is goed. Mensen zijn erg 
blij en dankbaar voor de meditatie en 
vinden deze manier van mediteren fijn. 
Sommige mensen zeggen: dit is een 
nieuwe vorm van kerk en godsdienst 
beleven.

Interview met Ellen van der Willik:
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Wilt u zelf mediteren? 
In september begint de meditatiegroep weer. U kunt zich aansluiten bij de 
meditatie groep door een berichtje te sturen naar ellenmeditatie@gmail.com. 
Wilt u deze zomer alvast starten? Er is een mooie app “Bidden Onderweg”.
Ieder dag een kwartiertje mediteren, onderweg in de trein, in de auto of 
gewoon thuis.  

Ellen van der Willik begeleidt de  
meditatiegroep in Roelofarendsveen 
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Kerkopenstelling
De kerk van Aarlanderveen is tijdens de 
vakantieperiode open voor bezoek. U 
bent van harte welkom vanaf maandag 
1 juli tot en met zaterdag 31 augustus, 
‘s middags van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Ook is er weer een tentoonstelling in 
de glazen vitrinekast achter in de kerk.
Deze keer is er van alles te zien rondom 
het sacrament van het Doopsel.

Petrus en Paulusdag
Op zondag 30 juni is het patroonsfeest 
van de HH. Petrus en Paulus. Traditie-
getrouw hebben we dan een feestelijke 
viering waar de koren aan meedoen. 
We vieren – als het weer mee zit – 

buiten. Daarnaast is er kinderkerk en 
crèche. In de tuin is er na afloop koffie, 
thee, limonade en lekkere koek. Daar-
naast wordt er een lekkere soep en een 
hapje geserveerd.

Op het grasveld zijn er spelletjes voor 
jong en oud. Rock Solid organiseert een 
Escape Room. Wat ons betreft wordt 
het weer een mooie dag!

Uw eigen stoel meebrengen garandeert 
u van een prettige, zekere, zitplaats 
maar we zullen ook stoelen klaarzetten 
voor u. Graag tot 30 juni om 9.15 uur.

Werkgroep Petrus en Paulusdag

Clara parochie  

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

Lief en leed

Overleden 
15 mei Johanna Bader       82 jaar
23 mei Johanna Geertruida Oosterman - Wijfje    91 jaar
25 mei Johannes Mathieu Lambertus Servatius van den Berg   86 jaar

Gedoopt 
26 mei Stijn Otto zoon van Gert-Jan en Maaike Otto
  Teun Clemens zoon van Jan en Iris Clemens

Pluk de dag!
Geniet van het leven
Morgen lijkt dichtbij,  
morgen is nog ver
Morgen is het misschien voorbij

Pluk de dag!
Geniet van het leven
Gisteren was een cadeau
Gisteren is een herinnering

Pluk de dag!
Geniet van het leven
Vandaag moet het gebeuren
Geef die zoen, maak dat  
compliment
Geniet met volle teugen

Pluk de dag!
Zorg dat je gelukkig bent in  
het leven
Geniet van alles wat het leven  
je biedt
Want al denk je dat morgen je 
wordt gegeven….
Zeker weten doe je het niet!

Patroonsfeest
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Gezinsviering en voertuig zegen 
Op zaterdag 6 juli is om 19.00 uur 
een gezinsviering in de kerk. Juist alle 
ouders en kinderen van Aeresteijn zijn 
van harte welkom. Kinderkoor de Vro-
lijke Noot zal zingen. Na afloop zullen 
wij op voorspraak van de H. Christoffel 
alle voertuigen (auto’s, fietsen, rol-
lators) zegenen. Met die zegen krijgen 
wij ook de zending mee dat wij ons als 
Christenen dienen te gedragen in het 
verkeer. Dus kom naar de kerk en vier 
met ons mee!

Diaken André van Aarle

Open kerk
Elk kerkgebouw 
heeft iets fascine-
rends en is uniek. 
Voor de een is de 
rust en de serene 
stilte iets moois. Een 

ander komt voor de schilderingen en 
de vele kunstwerken. Weer een ander 
wil even stil worden en bidden, een 
kaarsje opsteken of een praatje maken 
met de gastheer of gastvrouw. In de va-
kantietijd lopen de meeste mensen wel 
even naar binnen als ze in een stad of 

maar ook over de ruimte zelf. Wij mo-
gen geloven dat de band met God mag 
worden versterkt door deze zegening. 
Als u dit wilt, aarzelt u dan niet om mij 
te bellen of een afspraak te maken via 
het secretariaat. Dit soort rijke gebaren 
kent de kerk voor iedereen.

Diaken André van Aarle  

Stilte- en aandacht meditatie
Er wordt weleens aan mij gevraagd: 
“Wat doe je dan bij zo’n stilte medita-
tie”? Eerst probeerde ik dan zo goed 
mogelijk een omschrijving te geven 
over hoe het verloop van zo’n meditatie 
avond er dan uitziet. Maar gaandeweg 
kom ik steeds meer tot de ontdekking 
dat dat maar woorden zijn om iets te 
omschrijven wat je aan het ‘doen’ bent. 
Maar met stilte meditatie gaat het niet 
zozeer om ‘doen’ maar veel meer om 
‘Zijn’. Je openstellen voor wat er in je 
hart is. Dát de ruimte geven. Dát te 
leren zien, dát te ontdekken. Zonder 
verwachtingspatroon, kijk maar wat er 
gebeurt, ervaar maar hoe het voelt. Ik 
kan niet voorspellen hoe God in jouw/ 
uw hart werkt (ik zou haast zeggen: Ge-
lukkig niet) maar ik kan bijna met volle 
zekerheid zeggen dát er wat gebeurt. 
Aanwezig zijn in de stilte kan heel 
bijzonder zijn. Zeker als je de stilte met 

Langeraar
dorp zijn en een kerkgebouw zien. Ook 
de H. Adrianuskerk is vanaf dinsdag 
16 juli tot eind augustus elke middag – 
behalve op maandag – van 13.30 uur 
tot 16.00 uur open voor bezoekers. 
En niet alleen voor vakantiegangers 
maar ook voor parochianen, ouders 
met kinderen die de kathedraal van de 
Rijnstreek eens van binnen willen zien. 
Om een rondgang te maken ligt er een 
plattegrond. De nummers verwijzen 
daarbij naar de onderwerpen waarover 
een toelichting volgt. Iedereen is van 
harte welkom.  

Huiszegening
In Langeraar worden mooie nieuwe 
huizen opgeleverd. Daardoor komen 
er ook weer bestaande huizen vrij. In 
onze katholieke traditie kennen wij de 
gewoonte om voorwerpen en ruimtes 
die ons dierbaar zijn te zegenen. Wij 
denken dan aan kruisjes en beeldjes 
maar ook zegenen wij een graf, een 
ruimte of een huis. Een huiszegening 
is eigenlijk een mooie rite. Het kan na 
een bijzonder levensmoment, na een 
verbouwing of verhuizing. Het is een 
kort ritueel waarin wij Gods zegen 
vragen over hen die in het huis wonen, 

H. Adrianuskerk Clara parochie  

Zegeningen voertuigen
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Vanaf de Adrianustoren
• Op donderdag 28 mei zijn alle pastoraatgroepen van de federatie met het pas-

toraal team bij elkaar geweest. Het thema die avond was: De toekomst van ons 
geloof in onze parochiefederatie. De drie optieken: kerkelijk, cultureel en maat-
schappelijk leven zijn aan de orde gekomen. Ook is gesproken over de toekomst: 
veelvormige verbondenheid van binnen naar buiten en van buiten naar binnen 
en vragen voor de toekomst. Het was een goede avond om over deze onderwer-
pen met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. De leden van het pastoraal 
team hebben de notities gebundeld en gaan ermee aan de slag.

• Een dank je wel aan onze vrijwilligers die het ook dit jaar weer mogelijk maken 
dat in de zomervakantie de kerk in de middag open is voor een bezoek.

• Op zaterdag 7 september is om 19.00 de Adrianusviering. Onze patroonheilige! 
Om dit met elkaar en het begin van het nieuwe schooljaar te vieren, hopen we 
ook vele ouders met hun kinderen van Aeresteijn te mogen begroeten in de 
kerk.

• De algemene ziekenzalving, een van de 7 sacramenten, vindt plaats op woens-
dag 25 september om 10.00 uur. In de volgende Samenstromen leest u hier 
meer over.

• De pastoraatgroep wenst iedereen een mooie zomer. Als u op vakantie gaat, is 
het wellicht leuk een vakantiegroet te sturen naar de pastorie, Langeraarseweg 
90, 2461 CL Ter Aar. Wij wensen u een goede en veilige reis!

Lief en leed

Gedoopt 
14 april Cornelis Mindaugas Lek
14 april Davey Nojus Lek

Huwelijk 
30 augustus Thijs Zandvliet en Inge Baas
14.00 uur Wij wensen Thijs en Inge een onvergetelijke dag en  
  een mooie toekomst. 

een groep mensen deelt. Je versterkt 
elkaars stilte. Het is meer dan alleen 
een heerlijke ontspanning (hoewel dat 
in de tegenwoordige tijd al een zeer 
weldadige luxe is). Het is een overgave 
aan het moment, aan dat wat er nú 
is. Wie weet wat je allemaal ontdekt? 
Woorden om te omschrijven zijn niet 
toereikend; kom het ervaren.
Graag zou ik na de zomerstop weer 
een nieuw blok met meditatie avonden 
starten op woensdag 25 september. 
Een blok bestaat uit 8 woensdag avon-
den van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 
uur en loopt t/m 20 november. Om 
te ervaren wat de stilte met jou doet 
is het wenselijk dat je alle (of in ieder 
geval de meeste avonden aanwezig kan 
zijn). De groep zal ook niet groter zijn 

dan 10 personen. Heb je interesse of 
heb je vragen, laat het me weten. Mijn 
telefoonnummer is (06) 28 25 62 86. Ik 
wens u allen een fijne zomer. 

Met een warme groet, 
Liesbeth van Woudenberg

Eerste Heilige Communie 
Als je als ouder je kind hebt laten do-
pen, geef je daarmee aan dat je je kind 
wilt laten opgroeien in de traditie van 
de kerk. Je wilt dat je kind een plaats 
krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich 
het moment waarop hun kind werd 
gedoopt, vaak nog goed herinneren. 
De kinderen zelf weten er meestal niets 
meer van. Je Eerste Heilige Communie 
is iets wat de meeste van ons zich nog 

wel goed kunnen herinneren. Ik denk 
zomaar dat de kinderen die op zondag 
26 mei in Langeraar de Eerste Heilige 
Communie hebben mogen ontvangen 
deze dag niet snel zullen vergeten. Wat 
hebben zij een prachtige viering gehad. 
En oh wat waren zij zenuwachtig. De 
kerk was versierd met ballonnen en 
zelfs aan de banken hingen mooie 
bloemstukken.

Bij binnenkomst werden de doopkaar-
sen aangestoken. Deze kaarsen ston-
den middenin een prachtig bloemstuk 
wat de kinderen met zich mee droegen 
naar het altaar. Bij heel wat kindertjes 
beefden de bloemetjes van de span-
ning! De kerk zat ook zo vol en dat 
verhoogde de spanning nog wat meer. 
Maar eenmaal op het altaar durfden 
sommige kinderen de kerk in te kijken 
en daar zagen ze dan papa en mama, 
opa’s, oma’s, ooms en tantes. Als ze 
dan nog iets verder durfden te kijken 
zagen ze soms tot hun verbazing zelfs 
de piano juf! Tijdens de overweging 
vroeg Marjo Hoogenbosch of er familie 
en vrienden in de kerk zaten. Nou, dat 
breekt de spanning wel een beetje. 
Het kinderkoor de Vrolijke Noot en het 
koor Jubilans begeleidden de viering op 
prachtige wijze. In samenwerking met 
de medewerkers van het Anker-project 
hebben Kirstin en Esther een berg werk 
verzet om deze viering op rolletjes te 
laten lopen. Alle lof voor deze dames 
want het is perfect verlopen.

Pastoraatgroep Langeraar 
Agnes van Schie

Langeraar



Opbrengst collecte
Zondag 26 mei deden 13 kinderen 
uit Zevenhoven (5), Nieuwveen (3) 
en Nieuwkoop (5) hun Eerste Heilige 
Communie in een feestelijke viering 
in de parochiekerk in Nieuwkoop. Het 
was een groot feest voor deze kinde-
ren en hun families, maar ook voor de 
parochie. In Nieuwkoop is het al heel 
wat jaren de gewoonte om tijdens 
de voorbereiding ook “iets voor een 
ander” te doen. Elk jaar weer steunen 
we een aantal projecten van het Liliane 
Fonds. Ons motto is: “Wij feest, zij ook 
een beetje feest”. Ook dit jaar is het ons 
gelukt een prachtig bedrag op te halen. 
Eerst door de communicantjes zelf 
en na afloop van de viering ook nog 
in de vorm van een deurcollecte. Het 
resultaat mag er ook dit jaar weer zijn!  
In totaal werd er € 461,91 opgebracht. 
Alle gulle gevers hartelijk dank!

Afscheid Doke Leliveld 
Na de viering van 25 mei, waarin pas-
toor Jack Glas preekte over afscheid 
nemen, nam Doke Leliveld afscheid als 
dirigent/organist van het kerkkoor An-
dante. Uiteraard zong het koor tijdens 
deze feestelijke eucharistieviering, nu 
onder leiding van de nieuwe dirigent 
Hans Schoenmakers. De voorzitster 
van de BCP Diny Damen speldde Doke 
de pastoors de Korte penning op en 
overhandigde hem de bijbehorende 
oorkonde. Normaal wordt ééns per jaar 
op de vrijwilligersdag deze onderschei-
ding uitgereikt. De BCP had besloten 

de penning dit jaar een keer extra uit te 
reiken, omdat Doke niet alleen als diri-
gent van Andante, maar ook vele jaren 
allerlei ander vrijwilligerswerk heeft ge-
daan op muzikaal gebied, en vandaag 
officieel afscheid nam. We zullen hem 
zeker missen, ook al heeft hij beloofd 
in geval van nood best nog eens in te 
willen vallen. Ook Doke zelf kwam nog 
even aan het woord, door nog eens uit 
te leggen waarom hij node afscheid 
moest nemen. Hij blijft overigens wel 
dirigent in Aarlanderveen.

Na de viering die goed bezocht was, 
ging een grote groep mee naar het 
parochiehuis om daar Doke en zijn 
vriendin Coby nog eens in het zon-
netje te zetten. Het werd een gezellige 
bijeenkomst mede dank zij de dames 
die het weer zoals gebruikelijk allemaal 
feestelijk wisten te organiseren. Waar-
voor dank.

BCP

GezinsViering 
Zondag 23 juni was de laatste gezins-
viering voor de zomervakantie. Na 
de zomervakantie zijn we weer terug. 
Wanneer en hoe? Dat leest u in het 
Samenstromen van september.
Wij wensen iedereen een zonnige 
zomer.

Werkgroep Gezinsvieringen 

KinderWoordDienst 
Zondag 14 juli, tijdens de viering van 
9.15 uur, is de laatste KinderWoord-
Dienst voor de zomervakantie. We gaan 
het seizoen gezellig afsluiten. Komen 
jullie met ons meedoen?
Wij wensen iedereen een gezellige 
zomer.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Gaat er een wonder gebeuren? 
In oktober 2019 bestaan we 50 jaar. 
We willen dit heel graag vieren. Wat 
zou het leuk zijn om dit met heel veel 

oud-leden samen te doen. Er worden 
plannen gemaakt. In de volgende Sa-
menstromen leest u er meer over.
Overig nieuws en informatie lees je op 
het tussenblad bij het korennieuws.

Bestuur en leden Jeugdkoor 
“Flos Campi”

Kerkentocht 
Woensdag 29 april werd er weer een 
kerkentocht georganiseerd voor alle 
kinderen uit groep 8 van de Rietkraag, 
De Zilveren Maan en de Maranatha 
school uit Nieuwkoop, De Antonius-
school uit Noorden en De Meent uit 
Woerdense Verlaat. Ze gingen kijken in 
de Remonstrantse kerk, de Nederlands 
Hervormde kerk, De Gereformeerde 
kerk, De Evangelische Gemeente, De 
Christelijk Gereformeerde kerk en de 
Katholieke kerk. 

In onze kerk deden de kinderen een 
speurtocht waarbij ze kennismaak-
ten met alle dingen die te zien zijn en 
waarvoor ze dienen, Het wijwaterbakje, 
de Heiligenbeelden, de kruisweg, de 
altaren, de Godslamp enz. Over alles 

Nieuwkoop
O.L.V. Hemelvaartkerk Clara parochie  
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werd kort iets uitgelegd en als ze het 
betreffende voorwerp hebben gevon-
den noteerden ze de letter die daar 
bij hing. Deze letters vormden aan het 
eind een woord.
De reacties: “De speurtocht was erg 
leuk en interactief voor de kinderen”. 
“Het was erg leuk om bij alle kerken 
even binnen te kijken en zo een indruk 
te krijgen.”

Lourdes
Woensdag 10 juli is er een informa-
tieavond op de pastorie, Dorpsstraat 
35, Nieuwkoop, over de Lourdes 
bedevaart. Altijd als eens mee gewild, 
maar vanwege veel vooroordelen toch 

maar niet? We geven u alle informatie 
die u horen wilt, zodat u kunt beslui-
ten terecht niet mee te gaan of juist 
enthousiast aan te melden. Het is 
aan u. Het zou jammer zijn als u een 
verkeerd beeld heeft van Lourdes en 
de bedevaart en daarom niet mee wilt 
gaan. Laat u informeren. Elders in deze 
Samenstromen leest u er meer over.

Organisatiecomité Lourdes bedevaart

Fietst u mee op zondag 
1 september? 
Parochiefietstocht “Samen uit op de 
fiets”   
Dan organiseert het Activiteiten Comité 

van de RK Kerk de jaarlijkse fietstocht 
“Samen uit op de fiets”. Ook dit jaar 
heeft het Comité een mooie tocht 
bedacht. De tocht heeft een lengte van 
30 km en is geschikt voor jong en oud. 
Onderweg is er een leuke controlepost, 
bij de Kinderboerderij De Schaapskooi 
op de Ursula in Nieuwveen. Hierna gaat 
de tocht verder naar de eindstop bij 
het clubhuis van de scouting in Nieuw-
koop. Daar wachten de leden van het 
Comité op u om u in de watten te leg-
gen. Hier kunt u onder het genot van 
een drankje, een pannenkoek en een 
sateetje gezellig bijkletsen. 
Hebt u zin in een leuke gezellige fiets-
tocht? U bent van harte welkom! U kunt 
op eigen gelegenheid tussen 11.00 en 
13.00 uur starten vanuit de pastorie, 
Dorpsstraat 35, Nieuwkoop. Uiteraard 
bent u ook welkom bij de viering van 
11.15 uur. Dan kunt u daarna aanmel-
den. Kosten van deelname zijn € 3,- 
voor een volwassene en € 1,- voor een 
kind tot 15 jaar. Graag tot dan! 

Activiteiten Comité 

Klaverjassen
Vanaf 20 september kunt u weer 
klaverjassen! Lees er méér over op 
het tussenblad! De opbrengst van de 
kaartavonden wordt gebruikt voor het 
onderhoud van de kerk.

Activiteiten Comité 

Bijdrage Samenstromen
Bij deze Samenstromen vindt u een 
brief en een acceptgiro voor de bij-
drage aan ons mooie blad. Wij hopen 
met uw gulle gaven de kosten van het 
blad te kunnen betalen. Van harte 
aanbevolen.

BCP

Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
19 april Riet van Koert - v.d. Linden    81 jaar
15 mei Hennie v.d. Loo    55 jaar
21 mei Wilhelmina Bunnik - van Leeuwen   72 jaar

Vanuit de pastoraatgroep 
• Donderdag 9 mei was de seniorenviering. Na een mooie viering was iedereen 

van harte welkom in het Parochiehuis. Daar stond de koffie klaar met wat lek-
kers. Nadat we gezamenlijk nog enkele Hollandse liedjes hadden gezongen was 
het tijd voor een glaasje bowl en een hapje. De groep was deze keer niet zo heel 
groot maar we hebben een heel fijne ochtend gehad met elkaar.

• In de maand april zijn alle kernen bij elkaar geweest in Rijpwetering om het vie-
ringenrooster door te nemen. Dan spreken we af waar en wanneer er vieringen 
zijn. Het vieringenrooster in de weekenden blijft hetzelfde. 

• Ook zijn alle pastoraatgroepen bij elkaar geweest in Leimuiden om met elkaar 
van gedachten te wisselen over de toekomst van onze kerk. Dat er in de toe-
komst veranderingen zullen zijn is duidelijk.

• Zaterdag 25 mei hebben we na een mooie viering afscheid genomen van onze 
dirigent/organist Doke Lelliveld. Er was na de viering een gezellig samenzijn in 
het Parochiehuis, Doke bedankt voor jouw tomeloze inzet van de afgelopen 
jaren. Je krijgt nu wat meer tijd om te genieten en wij wensen jou daarbij alle 
goeds toe.

• Zondag 9 juni hebben we na de Pinksterviering met de gezamenlijke kerken van 
Nieuwkoop koffie gedronken in het Parochiehuis. Het was een gezellige drukte 
en er zijn meer dan 125 mensen gekomen om hierbij aanwezig te zijn. Dit is 
een mooi gezamenlijk initiatief. En dit wordt door alle aanwezigen zeer op prijs 
gesteld, gezien alle positieve reacties te we hebben gekregen.

• Tijdens de vakantieperiode juli en augustus zullen ook de koren vakantie hou-
den. Het koffiedrinken na de donderdag vieringen en na de zondag vieringen om 
9.15 uur zullen gewoon doorgaan. Wij zien u dan graag.

Tot slot wensen wij u allen een heel fijne vakantietijd toe.
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Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

Avondwake en uitvaart
Hierbij willen wij alle mensen, die 
betrokken waren bij de avondwake en 
uitvaartdienst van mijn man en onze 
vader Toon van der Geest, heel harte-
lijk danken voor hun bijdrage.
Wij hebben het idee dat het afscheid 
was zoals Toon het had gewild en dat 
vinden wij een mooie gedachte.
Nogmaals dank.

Familie van der Geest

Champagneontbijt 
voor vrijwilligers
Wat hebben wij toch een geweldige 
vrijwilligers bij de Nicolaaskerk. Die 
mogen best wel eens in het zonnetje 
gezet worden. Op 26 mei werden zij 
verwelkomd met champagne in de  
Nicolaashof. Een geweldig ontbijt 
stond voor hen klaar. In een heerlijk 
zonnetje werd gezellig gepraat en 
gegeten. Na het ontbijt zongen onze 
vrijwilligers van Canta Libre de sterren 
van de hemel in de viering in de kerk.

Vrijwilliger van het jaar 
Annet Hoogenboom werd tijdens 
het vrijwilligersontbijt uitgeroepen 
tot vrijwilliger van het jaar voor haar 
werk in de Kinderwoorddienst, Kindje 
wiegen, Canta Libre (bestuur, litur-
gie en lector), Jubileumcommissie, 

Zandtovenaar, Kerstmarkt en vrijwil-
ligersactiviteiten zoals het champagne 
ontbijt. Annet, hartelijk bedankt voor 
je tomeloze inzet. En in jou danken wij 
alle vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor de Nicolaaskerk.

Vanuit de pastoraatgroep
Het spande erom of we buiten bij de 
Sfeerstal of binnen in de R.K. Kerk de 
Oecumenische viering met Hemelvaart 
zouden vieren. Het werd toch binnen 
vanwege de regen.

Met een  volle kerk en met de pastor 
en de dominee hebben we van een 
mooie viering mogen genieten. Canta 
Libre en Lord’s Voice hebben de vie-
ring muzikaal ondersteunt. 
Na afloop was er koffie en werd er 
gezellig nagepraat over de viering.
Pinksteren ligt inmiddels ook weer 
achter ons, er was om 9.15 uur een 
eucharistieviering in Nieuwveen en 
om 11.15 uur zong St. Caecillia in 
Zevenhoven en werden de iconen 
gewijd die gemaakt zijn.

Bedevaarten:
Op 6 juli is er de Nationale bedevaart 
naar Brielle. Dit jaar is het thema 
“Geroepen’. Voelt u zich geroepen om 

mee te gaan? Op 6 juli vertrekken we 
om 09.00 uur met de bus vanaf de 
Noordhoek in Roelofarendsveen.
Kosten € 6, - p.p.
We komen ongeveer om 18.00 uur 
terug en u dient zelf een lunchpakket 
mee te nemen. Let op: u kunt zich tot 
uiterlijk 1 juli aanmelden bij Anneke 
Rietbroek, tel. (071) 331 30 57 of 
e-mail: a.rietbroek@casema.nl. Graag 
bij de bus gepast betalen.

Er is nog een zomerreis naar 
Beauraing van 19 t/m 24 augustus. 
Informatie hierover vindt u in de  
Samenstromen van juni.
U kunt zich ook nog opgeven voor  
de bedevaart naar Kevelaer van de 

Clara parochie  

Vrijwilliger van het jaar Annet Hoogenboom
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Parochiefederatie. Deze is van 2 t/m 4 
september en als u zich wilt opgeven 
voor deze Bedevaart, dan kunt u een 
inschrijfformulier bij het secretariaat 
van Nieuwveen halen. Voor contact 
met het secretariaat zie de contact-
pagina in deze Samenstromen.

Nog een mogelijkheid om Maria te 
vereren:
De grotviering in Zevenhoven is op 
zaterdag 17 augustus en bisschop  
Van Den Hende gaat voor en het koor 
St. Caecilia zingt.

Wilt u uw kindje dopen, dan kunt u 
contact opnemen met diaken Van 
Aarle, tel. (06) 216 932 67.

Onze pastoraatgroep gaat ook even met 
vakantie dus de komende weken zijn er 
geen vergaderingen of activiteiten. 
Wat u ook gaat doen in deze vakantie, 
wij wensen u een fijne vakantie toe 
thuis of op uw vakantiebestemming en 
een veilige thuiskomst.

Namens de pastoraatgroep, Miranda 
Voorend en Marian Berkhout.

Lief en leed

Gedoopt
18 mei  Nine Helene Anna Hölscher
  dochter van Ronald Hölscher en Regine Valentijn

DE 40 dagenREIS, de reis van 
je leven
In de parochiekern Nieuwveen/Ze-
venhoven komen de activiteiten met 
de protestantse kerken steeds meer 
van de grond. Wij geven daarmee een 
mooi signaal af. Wij hebben als chris-
tenen elkaar nodig en samen getuigen 
van Christus is een krachtig teken van 
liefde.

In het najaar gaan wij als rooms 
katholieken en de beide protestantse 
gemeenten een mooi project aan: De 
40dagenREIS. Deze reis begint op 6 
oktober met een gezamenlijke dienst 
in de Vlijt in Zevenhoven. Deze begint 
om 10.00 uur. Beide dominees en 
ondergetekende zullen daarin voor-
gaan. Ik hoop dat iedereen komt. Ook 
de basisschool uit Zevenhoven is actief 
betrokken bij deze dienst. 

Daarna zullen er 6 weken lang ge-
loofsgesprekken bij mensen thuis zijn. 
Aan de hand van een boekje dat alle 
deelnemers krijgen kunt u zich bij zo’n 
huiskamergroep aansluiten en mee-

doen. U krijgt dan ook een dagboekje 
om het gesprek in de dagen daarna 
zelf nog te overdenken. 

Wij kunnen in ieder geval nog paro-
chianen gebruiken die als gasthuis 
open willen staan. Als u dat wilt, dan 
ontvangt u iedere week het zelfde 
groepje mensen, en dat 6 keer. Mooi 
toch? U kunt dan ook zelf meedoen 
met de avond. Ook hebben wij nog 
mensen nodig die als gespreksleider 
willen mee doen in zo’n huis (dat hoeft 
dus niet de gastheer/vrouw te zijn).

Er komt ook een mooie glossy uit die 
verspreidt zal worden met de Samen-
stromen van september. Het mooie is 
ook dat wij van u vragen om juist men-
sen die wat verder van het geloof af 
zijn komen te staan, uit te nodigen. Im-
mers, als wij denken aan de toekomst, 
dan is de grootste prioriteit voor ons 
als kerk dat wij mensen laten zien hoe 
mooi het is en wat voor rijkdom het 
is om in God te geloven. Wij mogen 
daarin allemaal een taak hebben! Kerk 
naar buiten! Laten merken wat een 
levenskracht wij hebben. 

Doet u mee? Meldt u aan als gastheer/
vrouw of als gespreksleider! Opgave 
mogelijkheid om gewoon mee te doen 
met deze serie komt later!

Diaken André van Aarle

Nieuwveen

De Zon

Toe blijf nog even schijnen zon
Nu ik hier zit in ’t gras
Ik zit vandaag de eerst keer
Hier buiten zonder das

Jouw glorieuze warme gloed
Je gouden stralenkrans
’t doet mijn oude hart zo goed
’t is of ik van binnen dans        

Toon Hermans
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viering muzikaal omlijsten. 

Gedurende de zomermaanden heeft 
ook de meditatiegroep vakantie. In 
september is op dinsdagavond de kerk 
weer om 18.45 uur ’s avonds open.

Als wij verder vooruitblikken naar de 
start van het nieuwe werkjaar, dan 
melden we vast dat op 8 september 
om 9.15 uur de ziekenzondag wordt 
gevierd en op woensdag 18 september 
om 9.00 uur een schoolviering wordt 
gehouden in samenwerking met de 
Antoniusschool.

Namens de pastoraatgroep en de 
beheercommissie wensen wij u een 
goede vakantie met veel mooi weer 
en tijd om tot jezelf en tot elkaar te 
komen. Sjaloom.

Martinus deelt mee… 
De zomervakantie nadert met rasse 
schreden en het weer doet een stapje 
terug. Wij kijken ook even terug naar de 
afsluiting van de kerkelijke voorjaars-
klassiekers, Hemelvaart en Pinksteren.

Op Hemelvaartsdag begonnen we met 
dauwtrappen. Met een aantal diehards 
zijn we om 7.30 uur aan boord van 
een fluisterboot gegaan en hebben de 
(druilerige) ochtend begroet vanaf het 
water. Een wondermooie tocht door 
’s Heren mooie natuur met zijn vele 
schepselen. Dit kan de start zijn van 
een mooie nieuwe traditie. Aanmelden 
voor volgend jaar kan nu al. We zijn 
niet helemaal naar de hemel gevaren 
en waren op tijd aan land om na een 
kopje koffie de eucharistie te vieren 
met pastor Bosma. 

Een week later was Noorden gastheer 
voor de zevende dag van de Pinkster-
noveen die in twee kringen door het 
Groene Hart slingerde. In totaal werden 
16 kerken aangedaan waarbij de Geest 
zich geen hokjesgeest betoonde en 
geen verschil maakte tussen katho-

lieke en protestantse kerken. Tijdens 
de Pinksternoveen stelden we ons 
de vraag of en hoe de kracht van de 
Geest in ons werkt. Een antwoord is 
dat wij allen door de Geest geraakt zijn, 
begeesterd zijn. Ieder op zijn of haar 
eigen wijze. Professioneel of als vrijwilli-
ger. Als ledematen en zintuigen die één 
lichaam vormen, zo vormen wij ook de 
kerk en de gemeenschap en maken wij 
deze door onze diversiteit sterk. Deze 
gedachte werd ook voortgezet tijdens 
de viering van Pinksteren met de bezie-
lende woorden van pastoor Glas. 

Wij maken ons nu op voor de afsluiten-
de viering voor de zomervakantie. Tra-
ditioneel zal dit de buitenviering zijn op 
7 juli. Pastor Van de Reep zal ons voor-
gaan in de viering van Woord en Gebed 
rond het thema ‘Laat uw eerste woord 
Vrede zijn’. Sjaloom in het Hebreeuws. 
Hoe treden wij de ander tegemoet en 
hoe laten we de ander toe in ons leven. 
Je zou het ook om kunnen draaien: 
‘Hoe willen we zelf dat we tegemoet 
getreden worden door de ander’? Wie 
goed doet, die goed ontmoet, geeft zelf 
het goede voorbeeld. Waimbaji zal de 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
24 mei   Cor van Rossum   93 jaar

Troost

Zij had verdriet
haar zoontje zag haar 
tranen
hij kwam dichtbij haar 
staan
hij doorzag haar tranen:
zij was dood

Mama
huil maar niet:

zij woont nu dichtbij 
God en –
God woont in ons hart
dus heel dichtbij
in ons hart 
woont nu 
tante Nel met God
heel dichtbij

De woorden streelden
troostend haar gezicht
en droogden
traan voor traan

Haar zoontje liep weer weg
en ging verder met zijn spel

Oeke Kruythof
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Vieringen op vrijdag                                                                                                                                          
5 juli om 9.00 uur 
Woord en Communieviering
19 juli om 9.00 uur 
Woord en Communieviering
2 augustus om 9.00 uur 
Woord en Communieviering
23 augustus om 9.00 uur 
Eucharistieviering

Bij de grot
Het is mei, het is lekker weer, het is 
Mariamaand: dan kun je maar tot één 
conclusie komen: als er een viering is, 
houden we die bij de grot. Als je dan 
naar achteren loopt, zie je het zon-
licht prachtig door de bladeren vallen, 
vogels zingen in de bomen, wat een 
heerlijke sfeer creëert dat. Gerard heeft 
alles weer tot in de puntjes verzorgd. 
Het wachten is op de bezoekers. Vanuit 
Noorden kwamen de bezoekers naar 
Zevenhoven. Door de aanwezigen werd 
in alle aandacht het rozenkransgebed 
gebeden. Een mooi, ingetogen samen-
zijn. 

Icoonwijding 
Onder belangstelling van de iconen-
schilders, familie, andere geïnteres-
seerden en parochianen zijn op zondag 

9 juni 55 iconen gewijd, waarvan 12 
met een afbeelding van het kruis. Aan 
het eind van de eucharistieviering, 
waarin pastor Bosma voorging, vond 
de wijding plaats. 

Met het wijdingsgebed, gezegend met 
wijwater en bewierookt, waren het 
echte iconen geworden. Veel verschil-
lende afbeeldingen van heiligen zijn 
met plezier gemaakt door de leerlingen 
onder deskundige leiding van Kees 
Rietveld en Louis van Veen. 

Na de wijding zijn de iconen, voor ons 
als gelovigen, méér dan mooie af-
beeldingen. Het zijn vensters naar de 
hemel waarin wij op aarde de heiligen 
kunnen zien. De heilige, die op een 

icoon zichtbaar is, wordt als voorbeeld 
gezien om na te volgen. Wij bidden hier 
op aarde om hun voorspraak bij God. 
Dat de cursisten er veel plezier in heb-
ben blijkt uit de wens dat veel mensen 
willen doorgaan, om een nieuwe icoon 
te gaan maken. Ook interesse om een 
icoon te maken? Kees Rietveld weet er 
alles van tel. (0172) 53 99 45.

Cursist Gerard van den Ham

Vrijwilligersavond
Op 22 juni vond in onze Orangerie een 
gezellige vrijwilligersavond plaats. Voor-
zitter van de BCP, Dirk Janmaat ver-
welkomde alle bezoekers die kwamen 
genieten van een hapje en een drankje, 
natuurlijk weer vlekkeloos verzorgd 
door Gerda Walen en haar medewerk-
sters. Het ontbrak de aanwezigen aan 
niets en er was eens heerlijk de tijd om 
bij te praten. Het is maar een beschei-
den geste die we als BCP maakten naar 
al die onmisbare vrijwilligers die zich 
met ziel en zaligheid inzetten voor onze 
parochiekern. Waar zouden we zijn 
zonder hen! 

Kerk open juli - augustus
Ook dit jaar is de kerk in de zomer-
maanden juli en augustus op de 
woensdag en vrijdagmiddag weer open 
van 13.00 tot 17.00 uur. Voor gebed, 
om tot rust te komen of zomaar eens 
rond te kijken. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Gerard van den Ham 
tel. (0172) 53 99 45.

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk

Een mooi, ingetogen samenzijn
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Bedevaart 15 augustus naar 
Zevenhoven-Noordeinde                                                                                           
Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom om in de openlucht de viering 
bij de Lourdesgrot mee te maken. 
Echt een belevenis! We zullen vanuit 
verschillende parochies komen: De 
Nes, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart 
en Uithoorn. Daarnaast is natuurlijk 
iedereen welkom, waar u ook vandaan 
komt. Het is nog vakantietijd, dus we 
hopen dat ook gezinnen met kinderen 
zich bij ons aansluiten. Het programma 
ziet er ongeveer zo uit:                                                                 
-  11.00 uur eucharistieviering bij de 

Lourdesgrot waarin kapelaan Darek 
voorgaat                                                   

-  1h2.00 uur lunch (zelf meebrengen) 
koffie/thee verkrijgbaar                                                                                

- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij 
mensen vanuit de 5 parochies De 
Kwakel, De Nes, Kudelstaart, Aals-
meer en Uithoorn om beurten zullen 
voorbidden. Het zou toch geweldig 
zijn als er vanuit anderen plaat-
sen mensen deelnemen aan deze 
bedevaart. Hopelijk tot ziens op 15 
augustus bij de Lourdesgrot. 

Gerard van den Ham, 
tel. (0172) 53 99 45.

Viering Maria Tenhemel-
opneming
De zomer komt er weer aan. Nog een 
week of wat en de vakantieperiode 

breekt aan. En dan, na die vakantiepe-
riode, op zaterdag 17 augustus vieren 
we het feest van Maria Tenhemelopne-
ming, om 19.00 uur. Het koor begint nu 
al te repeteren, de boekjes worden ge-
maakt, de banken worden besteld enz. 
enz. U bent natuurlijk ook dit jaar weer 
van harte welkom om eer te komen 
brengen aan Maria. Misschien bent u 
wel één van de velen die elk jaar terug-
komt, vanwege die bijzondere sfeer bij 
de Lourdesgrot, misschien hebt u het 
nog wel nooit meegemaakt. 
Als dit laatste het geval is, kom eens 
een keer kijken. U zult verrast zijn door 
de saamhorigheid tussen de ca. 600 
mensen die er elk jaar deze viering 
bezoeken. We brengen eer aan Maria, 
u mag dit natuurlijk ook doen, door 
een boeketje voor haar mee te nemen. 
Deze bloemen worden tijdens de vie-
ring verzameld en bij Maria  

neergezet. Graag ontvangen wij u op  
17 augustus.

DE 40 dagen-REIS, de reis 
van je leven
In de parochiekern Nieuwveen/Ze-
venhoven komen de activiteiten met 
de protestantse kerken steeds meer 
van de grond. Wij geven daarmee een 
mooi signaal af. Wij hebben als chris-
tenen elkaar nodig en samen getuigen 
van Christus is een krachtig teken van 
liefde.

In het najaar gaan wij als rooms 
katholieken en de beide protestantse 
gemeenten een mooi project aan: De 
40dagenREIS. Deze reis begint op 6 
oktober met een gezamenlijke dienst in 
de Vlijt in Zevenhoven. U leest er alles 
over op bladzijde 14 bij de parochie-
kern Nieuwveen.

alledag-geloof

Een lachend kind
een boom
een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach
hier en daar
de kleine dingen van de dag

ik raap ze op
en leg ze neer
behoedzaam
één voor één

in de schatkist
van mijn dag

en ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat
en zeg:
heb dank 
o Heer
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag

Oeke Kruythof

Zevenhoven
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Code Rood
Na een week met codes geel en oranje 
vanwege de stevige wind, vierden we 
op 9 juni Pinksteren, het feest van de 
Heilige Geest. Wind is één van de sym-
bolen, tekenen van de Heilige Geest, 
net als vuur, een duif én de kleur rood. 
Met Pinksteren is het in onze christe-
lijke kerken code rood! De Heilige Geest 
waait waar hij wil, zet mensen in bewe-
ging, vuurt mensen aan. Tenminste, als 
we er voor openstaan. Niet voor niets 
wordt over de leerlingen van Jezus ge-
zegd dat ze bij elkaar blijven en samen 
bidden om de Geest.

Als gemeenschap van Hoogmade/
Woubrugge kwamen we samen om 
te bidden om de Heilige Geest, om de 
gaven van de Geest, wijsheid en inzicht, 
raad en sterkte, kennis en vroomheid, 
ontzag voor Gods naam. Gaven die je 
helpen om je leven in overeenstem-
ming te brengen met Gods liefde.

Meewerken met de Geest
De H. Geest waait waar hij wil, maar 
het is wel de bedoeling dat we meewer-
ken met die Geest, in ons persoonlijk 
leven en in de gemeenschap. Er zijn 
heel wat mensen die in de kerk verant-

woordelijkheid dragen en hun steentje 
aan bestuur en onderhoud, liturgie en 
organisatie bijdragen, chapeau! We 
hebben hen op 1e Pinksterdag in de 
bloemetjes gezet als teken van waarde-
ring voor hun werk. Tegelijkertijd zien 
we dat er op verschillende plekken wel 
versterking mag komen, is het hier en 
daar zelfs code rood!

Talenten
Het zou geweldig zijn als er mensen in 
de gemeenschap opstaan met talent 
voor administratie of leiding, voor kin-
deren of organisatie, voor verzorging 
of voordracht, om een taak op zich te 
nemen. Waar gaat uw hart naar uit of 
waarin zou u zich willen bekwamen? 
Maar wellicht zegt u, ik ben er niet zo in 
thuis, in kerk en geloof. Geen nood, je 
kunt altijd iets leren. Bedenk maar dat 
ook de apostelen, gewone vissers en 
handwerklieden waren.Wilt u er eens 
over praten, geef het aan en meldt u 
dan bij het secretariaat.

Pastor Marjo Hoogenbosch

God zegt: Gebruik je talent!
Het is alarm in de parochie… Wie wil 
zich inzetten, meedenken of meezin-

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie  

gen? Achter de schermen van een kerk-
viering gebeurt er heel veel. Om een 
viering te realiseren gaat er enorm veel 
tijd en energie vooraf. Het is enorm 
leuk voor sociaal contact en ontwikke-
ling van je talent. 

We zijn heel trots op 125 vrijwilligers 
die zich inzetten. We zijn op zoek naar 
het verlichten van hun taken door 
meer mensen. Weet u iemand? Of voelt 
u zich geroepen? Dit zijn de taken die 
de parochie overeind houden en laten 
leven: BCP (bestuur), pastoraatgroep, 
bezoekgroep, PCI, MOV, lectoren, 
avondwakegroep, koren, koorleden 
voor het Nederlandstalig koor, Enjoy, 
LEF, Inspiratie en Nostalgie, kosters, 
misdienaars, werkgroep onderhoud 
en schoonmaak, zilverpoetsters, kof-
fiegroep, onderhoud tuin, gebouwen 
en begraafplaats, redactie Samenstro-
men en secretariaat, bezorgers van 
Samenstromen, kerkhofcommissie, 
Barbaravereniging, dragers en grafbe-
heersysteem.

De pastoraatgroep, Nico Koot, 
Connie Koeleman en pastor Marjo 
HoogenboschBloemen voor vrijwilligers
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Hoogmade/Woubrugge 

Pastorale School in Hoogmade 
– Bidden in de viering  
Na de zomer start er in onze regio een 
module van de pastorale school. Deze 
gaat over het bidden in de liturgie en is 
bedoeld voor vrijwilligers met een taak 
in en rond de liturgie zoals de lectoren 
en parochianenvoorgangers, maar ook 
leden van koren of geïnteresseerde 
kosters zijn welkom. Er is aandacht 
voor het bidden zelf en je beleving, 
voor de verschillende gebeden in de 
liturgie en voor je expressie. De cursus 
bestaat uit vijf bijeenkomsten en wordt 
gehouden in de pastorie van Hoog-
made op woensdag 28 augustus, 11, 18 
en 25 september en op 2 oktober van 
19.30 – 22.00 uur. Cursisten kunnen 
zich aanmelden via het centrale secre-
tariaat, info@rkgroenehart.nl.

Alpha geloofscursus in het 
najaar
Ontmoeten, vragen en ontdekken. Is er 
meer? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je 
geloven? Hoe leidt God ons? Wat doet 
de Heilige Geest? Dat zijn een paar van 
de vele vragen die op deze avonden 
aan de orde komen
De vier kerken van Hoogmade en Wou-
brugge werken met elkaar samen om 
deze oecumenische Alpha te realiseren 
die in oktober van start zal gaan. 

In tien interactieve en gezellige bijeen-
komsten ontdekken de deelnemers 
wat het christelijk geloof nu eigenlijk 
inhoudt. Elke avond begint met een lek-
kere maaltijd. Hét moment om elkaar 
op een ontspannen manier goed te 
leren kennen. Na de maaltijd luisteren 

Lief en leed

Vormelingen
Op 7 juni zijn in de Petruskerk in Roelofarendsveen gevormd:
Uit Hoogmade: Jeffrey van der Geest
Uit Woubrugge: Hayk den Hollander en Indy en Kyra Wolvers

Gedoopt
9 juni  Kaja Catharina Looijenstein 
  dochter van Rob en Juliette Looijenstein

Jannie en Koos Riem 40 jaar getrouwd

de Alpha-deelnemers naar een kort, in-
spirerend verhaal. In elke bijeenkomst 
staat een ander onderwerp centraal 
waarover de Alpha-deelnemers door-
praten in kleine gespreksgroepen. 

De Alpha is gratis en open voor ie-
dereen en wordt gehouden op dins-
dagavond van 19.00 tot 21.45 uur in 
de bovenzaal van gebouw Immanuël, 
Kerkstraat 1, Woubrugge. Op 24 sep-
tember is er een startavond waar ieder-
een welkom is om kennis te maken. De 
eerste cursusavond is op 1 oktober. Of 
je jong of oud, gelovig of niet-gelovig 
bent; je bent van harte welkom met al 
je vragen!

Kijk voor meer informatie en verhalen 
van Alpha-deelnemers op. 
https://alpha-cursus.nl/.

Loterij Amandihuis
In het algemene deel van Samenstro-
men op pagina 27 staat een artikel over 
de verkoop van loten voor het Aman-
dihuis in Nieuwe Wetering. Zeer de 
moeite van het lezen waard!
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Openstelling St. Jan de 
Doper kerk 
Na een voorzichtige start in 2017, bleek 
de openstelling van onze kerk over een 
langere periode ook in 2018 een groot 
succes. Er was zelfs een dag met ruim 
40 bezoekers! 

Ook dit jaar zal deze activiteit gedu-
rende de zomerperiode weer plaats-
vinden. Vele enthousiaste vrijwilligers 
hebben zich weer bereid verklaard om 
daarbij te helpen waardoor het rooster 
nagenoeg helemaal “rond” is. 

De openstelling zal starten op St. 
Jansdag (zondag 30 juni) tot en met het 
weekend van Nationale Monumenten-
dag (7/8 september). De kerk zal elke 
week te bezoeken zijn voor passanten 
en andere belangstellenden op donder-
dag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 
16.00 uur.

Werkgroep Openstelling Kerk

Klussendag, een groot succes! 
Op 18 mei vond de eerste zogenaamde 
“klussendag” in onze parochiekern 
plaats. Zo’n 20 vrijwilligers hebben de 

gehele zaterdag de handen flink uit 
de mouwen gestoken. De grootste 
klus was wel het leggen van tegels op 
één van de hoofdpaden op de be-
graafplaats. Daags tevoren was al de 
onderlaag, bestaande uit puin en grind, 
verwijderd en de hoogte uitgezet. 
Andere klussen waren onder andere 
het schilderen van de brug voor de 
kerk, straatwerk in de hoek van kerk 
en Priester Hendrik zaal en snoeiwerk-
werkzaamheden.

Voor koffie, thee, soep, broodjes en 
een drankje als afsluiting was allemaal 
goed gezorgd.
De organisatie zat goed in elkaar, alle 
klussen die op het programma stonden 
zijn “geklaard”.

Namens de BCP: hulde en dank aan 
allen die aan deze klussen dag hebben 
meegewerkt!

Gezinsviering 7 juli 
Het was weer een leuk seizoen. Op 
zondag 7 juli zingt het kinder- en tie-
nerkoor Akkoord voor het laatst voor 
de vakantie. Het thema van de viering 
is “met vrede op weg”.  In de vakantie 
gaan vele mensen op weg, op vakantie. 

Wat neem je dan mee als je op vakantie 
gaat? Neem de vrede mee. Maar ook 
wat neem je mee terug naar huis van 
je vakantie? En neem dan ook de vrede 
weer mee naar huis. Hier willen we sa-
men met het koor en de kinderen in de 
parochie bij stil staan in deze viering. 
Komen jullie ook? Alle kinderen die 
De Eerste Heilige Communie en hun 
Vormsel dit jaar 
hebben gedaan 
worden ook uit-
genodigd bij deze 
viering. De viering 
is op zondag 7 
juli om 11.15 uur 
en pastor Marjo 
Hoogenbosch 
zal voorgaan. 
Tot dan.

Informatie en aanmelding 1e 
Heilige Communie 2020
Graag informeren we u over de voorbe-
reiding op de 1e Heilige Communie in 
2020. We hebben een informatieavond 
gepland en vanuit heel de parochiefe-
deratie bent u van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn. 

De informatieavond zal zijn op dinsdag 
2 juli in de H. Petruskerk in Roelofa-
rendsveen, Noordeinde 187. U kunt 
binnenlopen vanaf 20.00 uur. We be-

Franciscus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

Klusdag
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ginnen om 20.15 uur. De avond duurt 
tot ongeveer 21.30 uur.

Laat even weten als u wilt komen via 
info@mijnanker.nl mét vermelding van 
het aantal personen. Na de informatie-
avond is het mogelijk uw zoon/dochter 
aan te melden. Kijk ook op http://
rkgroenehart.nl/sacramenten/
het-anker/. 

Aanmelden voor het Anker en de voor-
bereiding op de Eerste Heilige Commu-
nie doet u via deze website. Dit kan tót 
8 september.

De voorbereiding van het 
Vormsel
In februari begon ik samen met 11 
kinderen aan de voorbereiding van 
het vormsel. Na weken werken uit ons 
werkboek, kwam het moment van de 
viering van vergeving. Wij moesten met 
z’n allen gaan biechten. Ik vond het 
moeilijk om een biecht te vinden. Ik 
had namelijk weinig op mijn kerfstok. 
Nadat iedereen had gebiecht, werden 
de biechtbrieven voor de kerk ver-
brand.

Lief en leed

Overleden
14 juni     Nico Lucassen             83 jaar

Koor Akkoord had 15 juni de jaarlijkse uitgaansdag. Zij gingen naar Planet Jump in 
Den Haag. Een voormalige kerk, nu volgezet met trampolines.
Hoe toepasselijk kan een kooruitje zijn!

Op 25 mei hadden we een excursie ‘Het 
labyrint’ in Hoofddorp  Op vrijdag 7 juni 
was het zover. Ik ben samen met 11 
kinderen gevormd door de bisschop.
Deze belevenis was heel bijzonder.

Stijn Kroft

Leimuiden/Rijnsaterwoude

God heb ik lief

God heb ik lief, mijn trouwe Heer
Hij zorgt voor mij, elke nieuwe dag
Zolang ik op deze aarde leven mag
Hij schenkt mij hulp, steeds weer.

God heb ik lief, Hij hoort mijn klagen
Hij wil mij voor het kwaad beschermen
En blijft zich altijd over mij ontfermen
Niet alleen vandaag, maar alle dagen.

God heb ik lief, de hoorder der gebeden
Hij wil steeds naar mij luisteren
Ook al is het maar een fluisteren
Hij weet alles van mijn moeilijkheden.

God heb ik lief, ik blijf in Hem geloven
Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan
En laat mij nooit alleen verder gaan
Zijn grote liefde gaat alles te boven.

Fedde Nicolai

Peppelhofviering
Op vrijdag 12 juli is er Woord- en Com-
munieviering om 9.30 uur in de Pep-
pelhof. De voorganger is  diaken André 
van Aarle. In augustus is er geen viering 
in de Peppelhof.

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 telefoon-
klapper!
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Dinsdagmorgen
2 juli 9.30 uur Viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
pastor M. Hoogenbosch.
Na de viering is er koffie op de pastorie.
16 juli 9.30 uur Viering van woord en 
communie in Oud Ade. Voorganger is 
diaken A. van Aarle.
30 juli 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma.
De viering op dinsdag 13 augustus 
vervalt.
27 augustus Eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastor B. Bosma.

Communieronde
Er is een communieronde op 2 en 16 juli 
en op 6 en 20 augustus.

Vakantie secretariaat
Tijdens de zomervakantie van 22 juli t/m 
30 augustus is het secretariaat geslo-
ten. Dan is er op maandag- en woens-
dagmorgen niemand aanwezig op de 
pastorie van Rijpwetering. De post en de 
e-mail worden wel regelmatig bijge-
houden. U kunt voor dringende zaken 
contact opnemen met een van de leden 
van de pastoraatgroep of de beheer-
commissie.

Ria Alkemade, tel. (071) 501 22 05

Wijziging locatie viering 6 juli
Op zaterdag 6 juli is er een sprietloop 
evenement bij en op het dorpshuisplein 
naast de kerk in Rijpwetering. Wij heb-
ben daarom besloten om de viering die 
avond te verplaatsen naar Oud Ade.
U bent dan om 19.00 uur van harte 
welkom in de kerk van Oud Ade voor de 
eucharistieviering. 

1 jaar dameskoor Rijpwete-
ring/Oud Ade en 5 jubilarissen
Begin juli vorig jaar was de korenfusie 
tussen het gemengde Koor Rijpwetering 
en dameskoor Oud Ade een feit. De 
dames uit beide koren zijn vanaf toen 
samen verder gegaan als dameskoor 
Rijpwetering/Oud Ade. Inmiddels heb-
ben we er met elkaar al vele repetities 

en vieringen opzitten: zaterdagavonden, 
zondagochtenden, Allerzielen, Kerst, 
Pasen, Pinksteren, uitvaarten en vierin-
gen elders in bijv. Leythenrode en de 
Petruskerk.

Ieder koor(lid) heeft haar eigen voorge-
schiedenis, maar er is respect en inzet 
en we kunnen het goed vinden met 
elkaar. Door twee kleine koren samen 
te voegen tot een groter koor is de koor-
klank voller geworden. Hoe gaat dat in 
het begin: elkaar beter leren kennen, 
uitvinden wat mogelijk is met elkaar, en 
daarna: verder met wellicht iets nieuws. 
Maar vooral: blijven zingen. 

Er staat hierboven: 1 jaar dameskoor. 
Maar beide koren bestaan al veel 
langer. Het koor in Rijpwetering werd 
opgericht in 1969 en het koor van Oud 
Ade werd opgericht in 1970. Dus kun je 
eigenlijk spreken van 100 jaar koor Rijp-
wetering/Oud Ade! Zoveel jaar trouwe 
dienst aan de parochie, week in, week 
uit, dat verdient weleens een applaus. 

Een vijftal trouwe leden van het koor 
hebben dit jaar ook een jubileum te vie-
ren Op zaterdag 6 juli, na de viering in 
Oud Ade waarin Mgr. J. Van den Hende 
voorgaat, worden deze jubilarissen in 
het zonnetje gezet. En daarna bent u 
van harte welkom in het Dorpshuis om 
hen daar te feliciteren, onder het genot 
van een kopje koffie. 

Dameskoor Rijpwetering/Oud Ade

Hoe word ik een naaste?
Tja, dat is een goede vraag! 
Goed zijn voor je naaste en de vraag 
‘wie je naaste is’, kun je ook omdraaien: 
je kunt aan jezelf vragen of jij een goede 
naaste bent. Jezus zal ons vandaag 
vertellen wat wij moeten doen om een 
goede naaste voor de ander te zijn. Hij 
vertelt ons het verhaal van de barmhar-
tige Samaritaan. 
Wij willen iedereen uitnodigen en in het 
bijzonder de kinderen die op 12 mei 
hun Eerste Heilige Communie hebben 

ontvangen, om hier samen over na 
te denken tijdens de gezinsviering op 
zondag 14 juli om 9.15 uur in de kerk 
van Oud Ade. Nabor Langstraat zal 
voorgaan in de viering van woord en 
communie en het kinderkoor LOSZ zal 
zingen.
Van harte welkom!

Pauline Chauvet

Viering Maria Tenhemel- 
opneming in Oud Ade 
Op donderdag 15 augustus is er om 
9.30 uur een viering in Oud Ade in 
het teken van het feest van Maria Ten 
Hemelopneming. Parochianen uit alle 
kernen van de Clara – en Franciscusfe-
deratie zijn van harte uitgenodigd om 
dit Mariafeest mee te vieren. De zang 
wordt verzorgd door ons dameskoor. 
Na afloop is er koffie en thee achter in 
de kerk. 

Let op: Aanvangstijd zondag-
viering blijft 9.15 uur
In tegenstelling tot eerdere plannen 
blijft de aanvangstijd voor de zondag-
ochtendvieringen in Oud Ade en Rijpwe-
tering voorlopig 9.15 uur. 
De aanvangstijden worden afgestemd 
op de vieringen in Hoogmade/Woubrug-
ge. Volgens eerdere afspraken zou de 
aanvangstijd van de zondagviering per 
1 juli wijzigen. In het vieringenrooster 
voor de komende tijd bleek die wijziging 
echter niet doorgevoerd te zijn. Omdat 
het rooster al helemaal rond was en er 
geen onoverkomelijke bezwaren waren, 
is besloten om de aanvangstijd in Oud 

Franciscus parochie  

Oud Ade/Rijpwetering
O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

De V van Vereenvoudiging
Hoe eenvoudig kan het leven soms 
zijn: op Hemelvaartsdag, om 07.00 
uur,  in alle vroegte en in rust en 
stilte met 33 wandelaars gaan dauw-
trappen. Wat daarvoor nodig is: een 
route, gebedsteksten, liederen en 
koffie/thee met krentenbrood bij de 
finish. Eenvoudig en juist daardoor 
heel waardevol!
Wat doet dat je beseffen dat wij het 
ons vaak zo moeilijk maken! We ver-
gaderen over het rooster van vierin-
gen, het dauwtrappen, de Pinksterno-
veen, de koren, het communiceren 
over dit alles naar onze parochianen 
en we hebben het zelfs al even gehad 
over het 50-jarig bestaan van de 

Petruskerk in het najaar van 2020! Je 
vraagt je dan soms af of dingen niet 
eenvoudiger kunnen…
Vereenvoudiging is de derde pijler 
van het Beleidsplan van de parochie 
(over de andere 2, Verbinding en Ver-
dieping, heeft u eerder iets kunnen 
lezen) en misschien wel de lastigste 
om je concreet iets bij voor te stellen. 
In de vorige Samenstromen heeft u 
kunnen lezen dat er van half juni tot 
half september geen viering in de 
Petruskerk zal zijn op zaterdagavond. 
Dit is ook een voorbeeld van Vereen-
voudiging: in de weekenden waarin 
een zaterdagavondviering gepland 
stond, is er op die zondag iets wat ex-
tra aandacht vraagt; bijvoorbeeld het 

Ade/ Rijpwetering op 9.15 uur te laten 
staan, in ieder geval tot begin 2020. Een 
sluitend vieringenrooster maken is een 
hele klus!
Mocht u hierover vragen hebben, vraagt 
u dan gerust één van de pastoraat-
groepleden om uitleg. 
De locatie en aanvangstijden van de 
weekendvieringen kunt u vinden in het 
rooster achter in deze Samenstromen. 

De pastoraatgroep

Actie Kerkbalans
Beste parochianen,
Inmiddels loopt onze Actie Kerkbalans 
voor het behoud van onze kerken 
alweer enkele weken. De banners (span-
doeken) die op centrale punten in de 
dorpen hangen zijn u vast niet ontgaan. 
Banners die oproepen om na te denken 
over hoe we met elkaar de kerken in de 
toekomst kunnen laten bestaan. Daar-
voor zijn, naast de inhoudelijke invulling, 
financiële middelen nodig en wij hebben 
in een huis-aan-huis verspreide brief op-

geroepen om een (periodieke) bijdrage 
te doen.
Tot nu toe is er positief gereageerd op 
de oproep om bij te dragen; we hebben 
mooie bijdragen mogen ontvangen. 
Sommigen hebben voor meerdere jaren 
een gift toegezegd; een fiscaal aantrek-
kelijke manier om te schenken. Dank 
aan allen.

Maar we zijn nog niet waar we willen 
zijn. Wij zijn er van overtuigd dat er nog 
meer mensen zijn die een bijdrage wil-
len doen, maar er nog niet aan toege-
komen zijn of er niet meer aan hebben 
gedacht of er nog wat langer over na 
willen denken. Geen enkel probleem. 
Heeft u interesse voor een periodieke 

gift, laat het Dammes van der Poel tel. 
(06) 11 35 15 04 of Piet Alkemade tel. 
(071) 501 22 05 weten. Zij zorgen dat u 
een overeenkomst krijgt. U kunt ons ook 
bereiken via ons secretariaat e-mail: rijp-
wetering_oudade@rkgroenehart.nl of 
tel. (071) 501 82 78 (maandag-en woens-
dagochtend van 9.00 tot 10.30 uur)

Wij geven u wel alvast de rekeningnum-
mers waar u uw bijdrage naar kunt over 
maken:
NL14 RABO 0301 1076 88 (Oud Ade)
NL51 RABO 0301 1162 37 (Rijpwetering)

Alvast onze hartelijke dank!
De beheercommissie 

Oud Ade/Rijpwetering

Lief en leed

Overleden
31 mei Maria Bernadette Zandvliet-Semp  87 jaar
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patroonsfeest of een tv viering. We 
hopen dat u hiervoor begrip heeft en 
dat u in de betreffende weekenden 
op zondag komt meevieren of anders 
de weg naar een van de andere ker-
ken kunt vinden! 
Om dit stukje zo eenvoudig mogelijk 
te houden, wil ik afsluiten met ieder-
een een ontspannen en rustige va-
kantieperiode te wensen. Of u er op 
uit trekt of thuis blijft; probeer eens 
te denken wat u écht nodig heeft om 
ervan te genieten. Dan hoop ik dat u 
ook tot de ontdekking komt dat de 
kracht van genieten en ontspannen 
vaak in de eenvoud en de stilte zit!
Gezegende vakantieperiode gewenst!

Namens de pastoraatgroep, 
Astrid de Haas

Heilig Vormsel
Een half jaar lang hebben ze er naar-
toe gewerkt, 12 vormelingen uit de 
Franciscus parochie hebben vrijdag 
7 juni hun Heilig Vormsel ontvangen. 
In het laatste half jaar zijn er ver-

schillende bijeenkomsten geweest 
waarbij de 12 vormelingen veel heb-
ben geleerd over het geloof. Ook de 
ouders hebben verschillende bijeen-
komsten meegemaakt. Bij de laatste 
bijeenkomst in Hoofddorp hebben de 
vormelingen overtuigend Ja gezegd 
op de vraag of ze hun vormsel wilden 
doen.

Vrijdag 7 juni was het zover: De 
vormselviering in de Petruskerk in 
Roelofarendsveen. Sommige vorme-
lingen vonden het toch wel stiekem 
spannend, want het is natuurlijk niet 
zomaar iets. Bisschop van den Hende 
was speciaal voor de vormelingen 
naar Roelofarendsveen gekomen om 
het vormsel toe te dienen en het koor 
Faith had mooie liederen uitgekozen 
voor deze viering. De combinatie 
van de leuke groep vormelingen, 
de mooie woorden van pastor van 
de Reep en de bisschop, de mooie 
klanken van het koor Faith en niet te 
vergeten de vrijwilligers van het pro-

Lief en leed

Overleden
28 mei Hendrikus Johannes Maria Hogenboom   80 jaar
31 mei Johanna Elisabeth Maria Bouwman – Koek  92 jaar
5 juni Johanna Catharina Maria Wijfje    74 jaar
13 juni                Cornelia Maria Theresia van der Zwet-Turk       65 jaar

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

ject, maakte dit een hele bijzondere 
vormselviering die de vormelingen 
niet snel zullen vergeten.

Dennis Swiers, namens de 
vormselwerkgroep

15 augustus: 
Maria Tenhemelopneming

MARIA, lieve moeder
Rond 15 augustus en dat ieder 
jaar
brengt u Maria ons bij elkaar.
Wij komen met velen hier naar toe
en worden dat beslist niet moe.
Samen bidden, zingen en vieren 
bij de groten danken voor Jezus, 
de Zoon van God. En komen we 
met verdriet, zorgen of vragen u 
troost ons, bemoedigt, sterkt, helpt 
dragen.
Daarvoor willen wij u hartelijk 
danken
en laten dat horen met blijde 
klanken. Bloemen brengen we 
voor u mede ’n kaarsje branden 
hier, ’t maakt tevreden. U bent 
zó bijzonder, maar ons tóch heel 
nabij dank u lieve moeder, wat 
maakt u ons blij!

Dorothé Klein-Verdel

Vormelingen met bisschop
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Waarom nu precies vandaag  
deze lezing?
Als er in de actualiteit, in onze 
gemeenschappen iets bijzonders 
speelt, kan die vraag wel eens naar 
voren komen: had de voorganger, 
precies vandaag, nu niet beter een 
ander Bijbelverhaal kunnen kiezen?

Het antwoord is eigenlijk heel 
eenvoudig: de lezingen worden in 
onze kerk niet per weekend door 
een voorganger, de bisschop, of wie 
dan ook uitgezocht. Er is een vast 
leesrooster. Over de hele wereld, 
in alle landen, in elke taal, worden 
in iedere katholieke kerk dezelfde 
verhalen uit de Bijbel gelezen. 

Op die manier worden op de 
zondagen in drie jaar tijd veel en 
gevarieerd uit de Bijbel gelezen. 
De eerste lezing is meestal uit het 
Oude Testament, uit de tijd voor 
Jezus. Vaak horen we over de relatie 
tussen God en de mensen van het 
Joodse volk. 

De tweede lezing komt meestal uit 
een brief van de apostel Paulus. 
Hij schrijft aan de mensen in de 
plaatsen waar hij over Jezus heeft 
verteld, waar kerken ontstaan zijn. 
Soms wel moeilijk, dan kan het 
helpen je voor te stellen dat hij per-
soonlijk tot jou spreekt!

Als derde lezen we uit het Evangelie, 
uit een van de verhalen van Jezus 
zelf. Elk jaar van de 3-jarige cyclus 
heeft z’n “eigen evangelist”: Mat-
teüs, Markus of Lucas. Uit Johannes 
lezen we wel in de Paastijd en op 
andere bijzondere momenten. 

Pastoor Jack Glas

Zomer

Lucas reisde door 
Israël om overal te 
vertellen over God 
en zijn koninkrijk. 
Hij nodigt mensen 
uit om met hem 
mee te gaan, naar 
een nieuw begin.

De zomervakan-
tie staat voor de 
deur. We vullen 
onze rugtas en 
gaan op pad, een 
wandeling, een 
dagje weg, naar 
het strand, mis-
schien wel een 
vakantie. 

Wat neem jij 
allemaal mee? 

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 samen-
stromenspraakwater@gmail.com. Gewoon doen! Ook ideeën voor leuke, nieuwe 
rubrieken zijn van harte welkom!

Tip: Koffertje ‘Beginnen maar!’  Leeftijd: 1-5 jaar 

Voor ouders die in het gezin iets aan geloven willen doen, is er de materialenkoffer 
“Beginnen maar!”, de eerste uitgave in het project “Geloven thuis”. Nu al de vijfde 
druk!

De nieuwste editie van het rode koffertje 
voor 1 tot 5 jaar bevat een minikinderbij-
bel, een memoryspel, een vloerpuzzel, een 
scheppingsmobile, 5 dubbelzijdige gebeds-
kaarten met houten standaard, 4 dubbel-
zijdige tekst-onderzetters voor een waxine-
lichtje, een handleiding ‘Geloven thuis, hoe 
doe je dat?’ en een introductiefolder wegwijs 
te worden in dit én in volgende koffertjes. 
Te verkrijgen via www.geloventhuis.nl
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Clara & Franciscus Algemeen

Verlies verwerkingsgroep 
najaar 2019
Verlies en rouw, het staat soms zo dicht bij ons. Toch verge-
ten we het snel wanneer het niet onszelf betreft. Het dage-
lijkse leven gaat gewoon door maar voor diegenen die het 
van dichtbij meemaken is het wel even anders.

Voor deze personen worden in het najaar van 2019 4 á 5 
bijeenkomsten gehouden om met elkaar in gesprek te gaan. 
Deze bijeenkomsten worden in principe in  de ochtend ge-
houden in de pastorie van Langeraar. Bij voldoende belang-
stelling kan ook uitgeweken worden naar een avond.

We spreken samen over rouw bij  het verlies van een dierba-
re. De beste hulp bij een verlies bestaat soms uit ervaringen 
uitwisselen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
We spreken over de betekenis van sterven en afscheid ne-
men, over troost en verdriet en hoe alleen verder moeten.
De groep wil elkaar tot steun zijn bij de verwerking van het 
verlies. Kerkelijke verbondenheid is geen voorwaarde; wel is 
het wenselijk dat de deelnemers zich verwant voelen met het 
christelijk geloof en dan men naar elkaar luistert en weder-
zijds begrip kan opbrengen.

Eind augustus liggen in alle kerken van de federatie folders 
met uitgebreide informatie.
Indien u wilt deelnemen aan deze bijeenkomsten of wat 
meer informatie wilt hebben , dan kunt u contact opnemen 
met Sonja tel. (06) 12 81 95 81, Martien tel. (06) 42 72 71 86 
of Trees tel. (06) 10 46 99 58

Trees Zandvliet

Uitstekend nieuws voor project  
KINKO
2011: Vastenactie helpt Stichting Kaskazini
2019: Stichting Kaskazini helpt Vastenactie

Hoe gaat het met de Grasscutters? Deze vraag kwam zo af 
en toe voorbij, wanneer ik over Stichting Kaskazini nadacht. 
Tijdens de Vastenactie van 2011 was het eigen doel van de 
Regenboogparochie (tegenwoordig de Claraparochie) de 
actie voor de Grasscutters in Ghana via de stichting Kaskazini 
uit Noorden. Herinnert u zich nog dat de MOV-werkgroep 

OMZIEN naar de ander   

dat jaar het AKWAABA museum heeft opgericht in Ter Aar? 
Dat vele schoolkinderen en parochianen en overige belang-
stellenden daar een bezoek hebben gebracht, om de Gras-
scutters als inkomstenbron in Ghana een kans te geven?
Dit project is achteraf niet uitgevoerd. Jammer? Nee hoor, 
want de reden daarvoor was erg mooi. Omdat de bewoners 
van het dorp “Danyame” in Ghana zelf hadden gekozen voor 
een andere bron van inkomsten en zij hadden deze zelf 
opgezet en verder ontwikkeld. Onze steun was niet meer 
nodig en zo konden we als Kaskazini na zo’n 15 jaar het dorp 
Danyame loslaten en daarmee was ons doel bereikt. Het is 
immers de bedoeling dat door ontwikkelingswerk een dorp 
leert voor zichzelf te zorgen. En dat is gelukt. Dat is iets om 
trots op te zijn. Wat heeft stichting Kaskazini gedaan sinds 
die tijd? We hebben een aantal kleinere projecten onder-
steund, onder andere in Kenia.

Stichting Kaskazini maakt ook schoon drinkwater voor 
Kinko D mogelijk
Het Vastenactie-project van dit jaar, schoon water voor Kinko 
C in Tanzania, aangestuurd door Kees Kempenaar en zijn 
echtgenote Els de With, heeft mij enorm geraakt. Eind jaren 
’80 hebben we namelijk vanuit Noorden “onze” Pater Knaap 
in Rombo/Kenia met een dergelijke waterproject gesteund 
(slechts 400 km verderop). Dankzij deze actie is destijds 
Stichting Kaskazini opgericht. 

Het project van Kees en Els in Kinko is zó mooi opgezet dat 
elk jaar een deel van het dorp Kinko van schoon drinkwater 
wordt voorzien. Wanneer zo’n deelproject afgerond is, wordt 
de organisatie ervan volledig door de bewoners overgeno-
men én onder controle gehouden. De inzet van alle kernen 
van onze federatie voor deze Vastenactie van dit jaar, heeft 
zoveel geld opgeleverd dat Kinko C kan worden gefinancierd. 
Er bleef zelfs een behoorlijk deel van de opbrengst over en 
dit deel mag gebruikt worden voor Kinko D. Omdat de orga-
nisatie van dit waterproject voor het dorp Kinko zo geweldig 
goed werkt, heeft Stichting Kaskazini toegezegd het tekort bij 
te dragen, zodat ook Kinko D dit jaar gerealiseerd kan wor-
den. 

Dit goede nieuws wil ik u met veel enthousiasme mededelen 
aan alle medeparochianen van de Clara- en Franciscusparo-
chie.

Namens de Stichting Kaskazini, Jos Schalkwijk
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Clara & Franciscus Algemeen

Na jaren van voorbereiding start na de 
zomer de bouw van het Amandihuis in 
Nieuwe Wetering op de locatie
van de voormalige basisschool, Noord-
veenweg 12. Het Amandihuis biedt 
mensen uit Kaag en Braassem een 
gastvrij (t)huis waar kwaliteit van leven 
voorop staat. Er komen vier bedden 
voor mensen in hun laatste, terminale 
levensfase dan wel mensen die tijdelijk 
zorg behoeven, bijvoorbeeld als men 
na een ziekenhuisopname niet direct 
naar huis kan. Gasten betalen per dag 
een eigen bijdrage. Naast de vier ka-
mers met eigen badkamer en terras is 
er voor de gasten nog een huiskamer, 

Het Amandihuis komt er!

Loterij
Nu de bouw van het Amandihuis aanstaande is hebben vier ondernemers 
het initiatief genomen om met een grote loterij de laatste financiën rond te 
krijgen. Met hulp van ambassadeurs worden in alle kernen van de gemeente 
5.500 loten à € 10,- verkocht. Loten zijn vanaf 8 juni 2019 verkrijgbaar, zolang 
de voorraad strekt. Er zijn honderden, mooie prijzen te winnen, waaronder 
fietsen, TV’s, reis– en dinercheques en veel meer! De loten worden verkocht 
op diverse evenementen en aan huis. Op www.amandihuis.nl leest u hoe en 
waar u een lot kunt kopen.

De trekking is op 1 november door notaris Von Hertzberg. Prijswinnaars krij-
gen bericht en kunnen hun prijs ophalen op 17 november. De loterij is een 
initiatief van Kees Uit den Boogaard, Ed van Berkel, René Koek en Rob van 
der Geest.

Vergunning voor de loterij is afgegeven d.d. 3 mei 2019 door de gemeente Kaag en Braassem.

keuken, familiekamer en tuin. 
Daarnaast komt er een werk– en verga-
derruimte en verder alles wat nodig is 
om de zorg te kunnen bieden. 

Omdat het meer wordt dan een hos-
pice, wordt de naam het Amandihuis. 
Het wordt bovendien een duurzaam 
huis. De professionele zorg in het 
Amandihuis is in handen van palliatief 
geschoolde verpleegkundigen en de 
huisarts van de gasten. Het huis wordt 
gerund door opgeleide, betrokken 
vrijwilligers voor de zorg, catering en 
tuin. Er hebben zich nu al zo’n tachtig 
vrijwilligers aangemeld. De coördina-

tor is verantwoordelijk voor de gasten 
en vrijwilligers. Het Amandihuis opent 
medio 2020 en is een initiatief van de 
Stichting Hospice Amandi, een ANBI-or-
ganisatie. Hierdoor is uw gift aftrekbaar 
voor de inkomstenbelasting en betaalt 
u over een schenking of erflating geen 
belasting.

Word donateur of vrijwilliger
U kunt het Amandihuis ook steunen 
door donateur te worden voor € 0,10 
per dag! Voor u wellicht een kleine 
bijdrage, voor het huis een groot ge-
schenk. Ruim 400 donateurs gingen u 
voor. Meld u nu aan voor deze jaarlijk-
se bijdrage van € 36,50 of desgewenst 
een ander (eenmalig) bedrag. Dat kan 
eenvoudig via onze website.

Het Amandihuis wordt naast de profes-
sionele zorg gerund door vrijwilligers. 
Heeft u interesse om als zorg-, kook– of 
tuinvrijwilliger aan de slag te gaan? Ook 
daarover vindt u meer informatie op 
www.amandihuis.nl
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Vakantietijd
Het is juli, de zomer is aangebroken! Een tijd voor vele 
mensen om wat rust te nemen, om “vrij” te zijn en daar ook 
van te gaan genieten. Vanaf deze plaats willen we u allen 
graag een hele mooie zomerperiode toewensen! En voor de 
mensen die op vakantie gaan ook een hele mooie reis en een 
behouden thuiskomst toegewenst. 

Anderzijds ook veel sterkte voor de mensen voor wie deze 
tijd juist moeilijk is. Want ja, velen zijn weg en allerlei activi-
teiten, zowel in de kerk maar ook op andere plaatsen in de 
maatschappij hebben een “zomerrooster”. Het kan daardoor 
erg stil worden… Als u behoefte heeft aan bezoek van een 
pastor of iemand van de bezoekgroep, neem dan contact op, 
dan zoeken we een oplossing.

Ook als pastoraal team is dit de tijd van enerzijds vakantie 
maar ook parochiereizen zoals de Stap-Mee-Op reis van de 
jongeren en de bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes. Het 
is een hele puzzel om dit zo te plannen dat we niet allemaal 
tegelijk weg zijn. Het resultaat is daardoor wel dat we tot aan 
het einde van september niet op volle sterkte zijn. Wij vragen 
hiervoor uw begrip!

Namens het pastoraal team,
pastoor Jack Glas

Noteer in uw agenda: Federatie-
week 28 september tot 6 oktober
Ook dit jaar is de organisatie voor de Federatieweek alweer 
in volle gang. Traditiegetrouw vindt deze plaats in de week 
van het feest van de Heilige Franciscus van Assisi.
Thema 2019: Kom ontdekken!
Ontdekken, dat doe je als je op reis gaat, ergens naartoe 
waar je nog niet bent geweest. Maar dichtbij, binnen de fede-
ratie valt ook heel wat te ontdekken, zeker tijdens de Federa-
tieweek. Of je nu jong of oud bent, tijdens de Federatieweek 
wordt er voor ieder wat wils georganiseerd. De organisatie 
spant zich momenteel in om het programma rond te krijgen.
Wat kunt u dit jaar verwachten tijdens de Federatieweek?
Een aantal activiteiten zijn nog onder voorbehoud, zoals een 
zangmiddag voor kinderkoren, een fietstocht langs pastorie-
tuinen, de dierenzegening en een speurtocht naar Bijbelse 
figuren. Het symposium staat ook weer op de planning en 
een gezellige avond voor een specifieke vrijwilligersgroep 
ontbreekt ook deze keer niet. De bedevaart was vorig jaar 
nieuw in het programma en was zeer geslaagd. In de Federa-
tieweek doet de bus het Maria-park in Meersel-Dreef in Bel-
gië aan. De Federatieweek wordt traditiegetrouw geopend 

en afgesloten met een mooie viering.  Meer informatie? In 
de Samenstromen van september kunt u een uitgebreid 
programma verwachten. Houdt u uw agenda alvast vrij?

Uittip: Klim naar het licht

Bent u op zoek naar een leuk uitje, niet al te ver weg? Bezoek 
dan in de maand juli de Koepel Kathedraal in Haarlem. De 
omvangrijke restauratie van de kathedraal is bijna voltooid 
en hij is mooier dan ooit! Om dit te vieren kunt u dit jaar t/m 
31 juli op bijna 60 meter hoogte via een spectaculaire brug 
van toren naar toren. Het absolute hoogtepunt vormt een 
tijdelijke brug tussen de twee torens. Je zweeft als het ware 
boven de stad, met een fantastisch uitzicht op de Haarlemse 
binnenstad, op Amsterdam, op Leiden en je kunt de zee en 
de duinen bijna grijpen. Kaartjes kosten € 10,-. Het ticket 
geeft ook toegang tot de kathedraal en de opbrengsten ko-
men ten goede aan de restauratie. 

Een terugblik

Alweer een half jaar geleden begon ik in uw midden als stagi-
air vanuit de studie theologie. Vol van verwachting wat deze 
stage mij zou kunnen brengen. En nu, een half jaar later, kan 
ik zeggen dat ik een heleboel waardevolle dingen heb ge-
leerd. Zo waren er de vieringen; eerst assisteren, dan preken 
en ook een paar keer alleen. Ik ben betrokken geweest bij de 
Ankerzondagen en daarbij in het bijzonder bij de communie-
voorbereiding in Rijpwetering-Hoogmade-Oud Ade. Vorige 
week mocht ik voor het eerst voorgaan in een uitvaart. Ik ben 
op huisbezoeken geweest en bij een ziekenzalving geweest.  
Daarnaast nog naar enkele scholen en niet te vergeten de 
pastoraatgroepen. En dit is slechts een samenvatting van wat 
er allemaal in zo’n stage zou kunnen gebeuren. Daarnaast 

 Kathedraal van Haarlem (bron: R.K. Bavo Haarlem)
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organiseerde ik een uitlegmis als eindproject in Roelofa-
rendsveen; hiervoor heb ik een voldoende gekregen van de 
opleiding. Wanneer men mij vraagt welke momenten mij nog 
heel naderbij staan: de Goede Vrijdagviering in Langeraar, de 
Avond van Barmhartigheid in Aarlanderveen en zeker ook de 
uitvaart die ik mocht doen. Deze stage was de eerste grote 
stap aan het begin van mijn pastorale leven. Ik heb het erg 
naar mijn zin gehad bij u. Warme en gastvrije mensen. Mijn 
ogen heb ik uitgekeken naar al de natuur die in uw paro-
chiefederatie te vinden is. De openheid van mensen en de 
bereidheid om mij te helpen. Ik dank ook het pastorale team, 
in het bijzonder mijn stagebegeleider diaken van Aarle, voor 
de geboden kansen en de bereidheid om mij tijdens deze 
stage te begeleiden. Velen hebben aan mij gevraagd wat ik 
nu ga doen. Ik ga nog een jaar studeren om zo de studie te 
voltooien, waaronder een scriptie van 40.000 woorden, best 
nog een hele klus.
Het gaat u goed en wie weet tot ziens. In ieder geval blijven 
we in gebed verbonden.

Nabor Langstraat, oud-stagiair

Bedevaart naar Lourdes 

Wat moet ik me daar bij voorstellen? Woensdagavond 11 juli 
organiseren we een informatieavond over dit onderwerp op 
de pastorie van Nieuwkoop.

Waarom zou ik meegaan op bedevaart. Ik ben toch niet ziek. 
En als ik dat wel ben wordt ik dan genezen? Op deze en veel 
andere vragen gaan we u antwoord geven.
Het is de moeite waard om eens mee te gaan, om het eens 
te beleven en te begrijpen waarom een grote groep elk jaar 
weer opnieuw naar Lourdes gaat. Wat is daar dan te bele-
ven? Is het niet allemaal commercie? Ben je daar de hele dag 
aan het bidden? Moet je dan elke dag naar de mis?
Eén belangrijk antwoord op veel vragen is: alles mag, niets 
moet. Je hoeft nergens aan mee te doen en kunt gewoon 
alleen mee gaan om het allemaal eens te bekijken. Zeker 
weten dat het indruk maakt. Je mag natuurlijk ook met alles 
mee doen, maar dan kom je tijd te kort. 

Er is een welkomstviering, een afscheidsviering en tus-
sendoor elke dag een mis aan de grot voor een andere 
taalgroep, elke dag een sacramentsprocessie over het 
Heiligdom, twee keer in de week een indrukwekkende 
internationale mis in de ondergrondse basiliek waar 25.000 
mensen in kunnen. Je kunt er naar kijken, of er aan mee 
doen. Helemaal je eigen keuze. Elke dag ’s avonds een licht-
processie. Je kunt er naar kijken of mee lopen. Je maakt zelf 
uit hoe je de bedevaart invult. Zit je liever in de zon op een 
van de vele terrasjes? Of loop je de imposante kruisweg over 
de berg, met staties van levensgrote beelden. Ook die kun je 
zelf lopen, maar je kunt ook met de groep mee doen. Loop je 
niet zo goed? Er is ook een schitterende kruisweg van witte 

marmeren beelden gelijkvloers. 
We gaan ook een dag de bergen in. Mooie omgeving veel 
te genieten waarbij je ook in een heel mooi oud kerkje mee 
kunt doen met een viering met handoplegging. Als je wilt blijf 
je even zitten om uitleg te krijgen over de bouwstijl en de 
mooie dingen in dat kerkje. In de bergen kun je een stuk met 
een groepje die de wandelschoenen mee heeft een prachtige 
tocht lopen richting de oorsprong van de Gave, de rivier die 
door Lourdes stroomt.

Op de heenreis doen we de mooiste kathedraal van Frankrijk 
aan, die van Amiens. Als je wilt kun je mee met een rondlei-
ding. Onderweg bereiden we ons op een aangename manier 
een beetje voor op Lourdes. Waar gaat het om en wat kun 
je er vinden. Vooral een eerste keer naar Lourdes kan het al 
meer dan voldoende zijn om op je gemak alles te bekijken. 
Zeker weten dat je onder de indruk bent. De bedevaart naar 
Lourdes zal zijn van 24 september t/m 1 oktober.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan woensdagavond 11 juli 
om 20.00 uur geheel vrijblijvend naar de pastorie, Dorps-
straat 35, Nieuwkoop. De koffie staat klaar. We houden het 
kort. Als u vervoer nodig hebt bel dan even met Rob Aupers 
tel. (0172) 57 21 40 of Martien van Dam tel. (06) 42 72 71 86.

Organisatiecomité Lourdesbedevaart

Collecte MIVA

Op 24 en 25 augustus is er een deurcollecte voor de MIVA. 
Deze organisatie houdt missionaire werkers in beweging met 
een auto, een boot, een fiets of een… motorambulance.
40 kilometer lopen naar het ziekenhuis als je op het punt 
staat te bevallen? In Nederland is dit ondenkbaar maar in 
Congo realiteit. Auto’s en openbaar vervoer zijn er niet. De 
zandwegen zijn moeilijk begaanbaar en de afstand tot het 
ziekenhuis is soms enorm. In veel gevallen bereiken zwan-
gere vrouwen het ziekenhuis niet op tijd.

Dokter Christian wil, samen met zijn team, niets liever dan 
gezonde baby’s ter wereld brengen. Maar door de grote 
afstanden, kwam het vaak voor dat baby’s en soms ook 
moeders onderweg overleden. Dankzij MIVA is er nu een 
levensreddende motorambulance. Deze stevige motor met 
brancard zorgt ervoor dat zwangere vrouwen wél op tijd 
het ziekenhuis kunnen bereiken. En dat hun baby’s de kans 
krijgen op een leven.

Zo haalde de 28-jarige Mireille dankzij de motorambulance 
het ziekenhuis op tijd voor een keizersnede. Ze kreeg een ge-
zonde dochter. Dáár doet MIVA het voor. En dat doen ze heel 
graag samen met ons. Voor dit project én 33 andere projec-
ten wereldwijd doen wij de deurcollecte. Helpt u mee? 

Pastor Heleen van de Reep
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
29 juni

geen viering (verplaatst naar zondag) 19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• B. Bosma 

zondag 
30 juni

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Gezamenlijke koren 
• Patroonsfeest (kinderkerk) 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Jubilans 
• Gebedsleider 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Andante 
• A. Beenakker 

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

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Koffie na de viering 
• A. van Aarle 

zaterdag
6 juli

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot 
• Slotviering school 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Flos Campi 
• H. van de Reep 

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

zondag 
7 juli

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• J. Glas  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- en Gebedsviering 
• Organist met cantor 
• Buitenviering 
• H. van de Reep 

zaterdag 
13 juli

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

zondag 
14 juli

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Lord's Voice 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Spirit 
• Gebedsleider 

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

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Waïmbaji 
• A. van Aarle 

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

zaterdag 
20 juli

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• De Cantorij 
• A. van Aarle

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Cantabo 
• H. van de Reep 

zondag 
21 juli

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• H. van de Reep 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• H. van de Reep  

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Koffie na de viering 
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 
27 juli

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• M. Hoogenbosch 

zondag 
28 juli

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Parochiaanvoorganger

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

Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur  
(tot en met 17 juli)

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

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 43 46 88 45
Maandag niet beschikbaar

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/  
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 21 69 32 67
Maandag niet beschikbaar

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

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 83 06 11 93
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 44 56 43 49
Vrijdag niet beschikbaar
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• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• M. Hoogenbosch 

zondag 
7 juli

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• J. Glas  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- en Gebedsviering 
• Organist met cantor 
• Buitenviering 
• H. van de Reep 

zaterdag 
13 juli

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

zondag 
14 juli

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Lord's Voice 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Spirit 
• Gebedsleider 

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

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Waïmbaji 
• A. van Aarle 

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

zaterdag 
20 juli

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• De Cantorij 
• A. van Aarle

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Cantabo 
• H. van de Reep 

zondag 
21 juli

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• H. van de Reep 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• H. van de Reep  

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Koffie na de viering 
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 
27 juli

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• M. Hoogenbosch 

zondag 
28 juli

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Parochiaanvoorganger

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

Wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur  
(tot en met 17 juli)

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

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

JULI 2019
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  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/  
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 21 69 32 67
Maandag niet beschikbaar

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
29 juni

viering vervalt

zondag 
30 juni

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• St. Caeciliakoor + Resonans 
• St. Jansfeest (Patroonsfeest)  
   (koffie na de viering) 
• J. Glas  

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Faith 
• Dankviering H. Vormsel, Parochiefeest 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Joy 
• Gebedsleider

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Nostalgie 
• Th. Dingjan 

zaterdag
6 juli

geen viering 
(verplaatst naar Oud Ade) 
 
 
 
  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Na afloop koffie in het Dorpshuis 
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

zondag 
7 juli

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Akkoord 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Enjoy 
• Gebedsleider 

zaterdag 
13 juli

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

zondag 
14 juli

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Little Stars & Faith 
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• LOSZ 
• Gezinsviering (na afloop koffie  
   en limonade) 
• N. Langstraat 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• M. Jagerman

zaterdag 
20 juli

geen viering 
 
 
 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• A. Vijftigschild 

zondag 
21 juli

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
27 juli

zondag 
28 juli

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

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Emanuelkoor 
• Th. Dingjan 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaanvoorganger 

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

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

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

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



  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE JULI 2019

Wat wij lezen op de 
zondagen in juli

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
29 juni

viering vervalt

zondag 
30 juni

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• St. Caeciliakoor + Resonans 
• St. Jansfeest (Patroonsfeest)  
   (koffie na de viering) 
• J. Glas  

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Faith 
• Dankviering H. Vormsel, Parochiefeest 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Joy 
• Gebedsleider

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Nostalgie 
• Th. Dingjan 

zaterdag
6 juli

geen viering 
(verplaatst naar Oud Ade) 
 
 
 
  

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Na afloop koffie in het Dorpshuis 
• Bisschop J.H.J. van den Hende 

zondag 
7 juli

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Akkoord 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Enjoy 
• Gebedsleider 

zaterdag 
13 juli

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

zondag 
14 juli

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Little Stars & Faith 
• Parochiaanvoorganger 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• LOSZ 
• Gezinsviering (na afloop koffie  
   en limonade) 
• N. Langstraat 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• M. Jagerman

zaterdag 
20 juli

geen viering 
 
 
 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• A. Vijftigschild 

zondag 
21 juli

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
27 juli

zondag 
28 juli

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

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Emanuelkoor 
• Th. Dingjan 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaanvoorganger 

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

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

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

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

30 juni 
13e zondag door het jaar
eerste lezing: 1 Kon. 
19,16b.19-21
tussenzang: Ps. 16
tweede lezing: Gal. 5,
1.13-18
evangelie: Lc. 9,51-62

7 juli 
14e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 66,10-14c
tussenzang: Ps. 66
tweede lezing: Gal. 6,14-18
evangelie: Lc. 10,1-12.17-20

14 juli
15e zondag door het jaar 
eerste lezing: Deut. 30,
10-14
tussenzang: Ps. 69
tweede lezing: Kol. 1,15-20
evangelie: Lc. 10,25-37

21 juli 
16e zondag door het jaar
eerste lezing: Gen. 18,1-10a
tussenzang: Ps. 15
tweede lezing: Kol. 1,24-28
evangelie : Lc. 10,38-42

28 juli 
17e zondag door het jaar
eerste lezing: Gen. 18,20-32
tussenzang: Ps. 138
tweede lezing: Kol. 2,12-14
evangelie: Lc. 11,1-13
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
3 augustus

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

zondag 
4 augustus

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Cantors 
• H. de Groot 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
10 augustus

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• J. Glas 

zondag 
11 augustus

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• H. de Groot 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas 

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

donderdag 
15 augustus 
Maria Tenhemel-
opneming

doordeweekse viering vervalt 
 
 

zaterdag 
17 augustus

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

geen viering (i.v.m. de Grotviering 
in Zevenhoven) 
 
 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Maria Tenhemelopneming  
   (grotviering) 
• Bisschop J.H.J. van den Hende +   
   J. Glas 

zondag 
18 augustus

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• J. Glas 

zaterdag 
24 augustus

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
25 augustus

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• M. Hoogenbosch 

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

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

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

zaterdag 
31 augustus

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• J. Glas 

zondag 
1 september

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Om 13.00 uur fietstocht van het 
   Activiteitencomité 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• H. van de Reep 

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

Wekelijks Deze maand zijn er geen doordeweekse vieringen Iedere woensdag een viering om 19.00 uur Iedere donderdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op dinsdag een 
viering om 9.00 uur

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
3 augustus

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

zondag 
4 augustus

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Cantors 
• H. de Groot 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
10 augustus

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• J. Glas 

zondag 
11 augustus

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• H. de Groot 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas 

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

donderdag 
15 augustus 
Maria Tenhemel-
opneming

doordeweekse viering vervalt 
 
 

zaterdag 
17 augustus

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

geen viering (i.v.m. de Grotviering 
in Zevenhoven) 
 
 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Maria Tenhemelopneming  
   (grotviering) 
• Bisschop J.H.J. van den Hende +   
   J. Glas 

zondag 
18 augustus

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• J. Glas 

zaterdag 
24 augustus

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
25 augustus

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• M. Hoogenbosch 

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

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

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

zaterdag 
31 augustus

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Organist met cantor 
• J. Glas 

zondag 
1 september

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Om 13.00 uur fietstocht van het 
   Activiteitencomité 
• H. van de Reep 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• H. van de Reep 

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

Wekelijks Deze maand zijn er geen doordeweekse vieringen Iedere woensdag een viering om 19.00 uur Iedere donderdag een viering om 9.00 uur Eens in de twee weken op dinsdag een 
viering om 9.00 uur

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

AUGUSTUS 2019
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  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
3 augustus

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• B. Bosma 

zondag 
4 augustus

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• M. Jagerman 

zaterdag 
10 augustus

geen viering

zondag 
11 augustus

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Th. Dingjan 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma  

donderdag 
15 augustus 
Maria Tenhemel-
opneming

doordeweekse viering vervalt 
 
 
 
 

9.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Koffie na de viering 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
17 augustus

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• A. Vijftigschild 

zondag 
18 augustus

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Cantors 
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
24 augustus

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

zondag 
25 augustus

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Emanuelkoor 
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• M. Jagerman 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 
31 augustus

viering vervalt 19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Gebedsleider 
• Cantor

zondag 
1 september

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• A. Beenakker 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

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

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

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



  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE AUGUSTUS 2019

Wat wij lezen op de 
zondagen in augustus

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
3 augustus

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• B. Bosma 

zondag 
4 augustus

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• M. Jagerman 

zaterdag 
10 augustus

geen viering

zondag 
11 augustus

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Th. Dingjan 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• B. Bosma 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma  

donderdag 
15 augustus 
Maria Tenhemel-
opneming

doordeweekse viering vervalt 
 
 
 
 

9.30 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Koffie na de viering 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
17 augustus

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• A. Vijftigschild 

zondag 
18 augustus

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Cantors 
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
24 augustus

19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Gebedsleider 

zondag 
25 augustus

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Emanuelkoor 
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• M. Jagerman 

11.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Samenzang 
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 
31 augustus

viering vervalt 19.00 uur 
• Woord- en Communieviering 
• Gebedsleider 
• Cantor

zondag 
1 september

9.15 uur 
• Woord- en Communieviering 
• St. Caeciliakoor 
• Koffie na de viering 
• A. Beenakker 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

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

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

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

4 augustus 
18e zondag door het jaar
eerste lezing: Pred. 1,2; 
2,21-23
tussenzang: Ps. 95
tweede lezing: Kol. 3,
1-5.9-11
evangelie: Lc. 12,13-21

11 augustus 
19e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh. 18,6-9
tussenzang: Ps. 33
tweede lezing: Hebr. 
11,1-2.8-19
evangelie: Lc. 12,32-48

18 augustus 
20e zondag door het jaar
eerste lezing: Jer. 38,
4-6.8-10
tussenzang: Ps. 40
tweede lezing : Hebr. 12,1-4
evangelie: Lc. 12,49-53

25 augustus
21e zondag door het jaar
eerste lezing  Jes. 66,18-21
tussenzang: Ps. 117
tweede lezing: Hebr. 
12,5-7.11-13
evangelie: Lc. 13,22-30

1 september 
22e zondag door het jaar
eerste lezing : Sir. 3,17-
18.20.28-29
tussenzang: Ps. 68
tweede lezing: Hebr. 
12,18-19.22-24a
evangelie: Lc. 14,1.7-14
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Bedevaart naar Beauraing

In Beauraing is Maria in 1932 verschenen aan 5 kinderen. In 
2017 is de laatste van de kinderen overleden. Maar de be-
devaart blijft bestaan. Elk jaar worden er twee bedevaarten 
naar Beauraing georganiseerd door het comité Pro Maria uit 
Zoetermeer, vanuit het bisdom Rotterdam. Ze vinden plaats 
in mei en september en duren 4 dagen.

De eerstvolgende bedevaart is van 14 t/m 17 september, 
deze bedevaart zal begeleidt worden door een ervaren 
medische staf. Er is nog plaats maar er zijn alleen nog twee-
persoonskamers, dus maak uw partner of een vriend(in) 
enthousiast en schrijf u in!

In mei 2020 is de bedevaart van 15 t/m 18 mei, deze is zon-
der medische staf. Het vervoer naar Beauraing gaat per bus. 
U kunt bijvoorbeeld opstappen in Woerden of Zoetermeer.

Programma
De eerste dag wordt er vanuit Zoetermeer naar Meerseldreef 
gereden alwaar bij goed weer in de openlucht bij de Lourdes-
grot een mis plaatsvindt. Na de lunch vertrekt de bus dan via 
Dinant naar Beauraing in zuid België. Voor de avondmaaltijd 
is er een processie met bloemenhulde naar de Plaats van de 
Verschijningen met aansluitend het bidden van een rozen-
hoedje en een kort lof.

Op de tweede dag is er ‘s morgens een heilige mis, ‘s mid-
dags is er eerst een lof met ziekenzegen en later op de mid-

dag het bidden van een rozenhoedje met lof. Na het avond-
eten is de Maria overweging in de Genadekapel.

De derde dag begint met een mis in de Rozenkranskerk. 
Tegen de avond is er een kruisweg in de Crypte en na de 
avondmaaltijd is er een kaarsenprocessie.
Dan is het helaas al weer de laatste dag waar nog een laatste 
eucharistieviering plaats vindt. Onderweg naar huis wordt 
het afscheidsdiner genoten in Baarle Nassau alvorens ieder-
een weer terugkeert naar huis.

Voor meer informatie kunt u bellen met Els Devilee tel. 
(079) 331 07 30 of kijkt u op de website www.promaria.nl. 
Ook liggen er folders in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen

Vakantie, even wat anders
Even er op uit gaan
Even aan de zijlijn staan
Zoals veel andere Nederlanders.

Vakantie, hele mooie tijden
Gaan en staan waar je wilt
Een tijd boven alles uitgetild
Lopen door bossen en weiden.

Vakantie, genieten van de natuur
Zo mooi in het zomer seizoen
Dat zal een ieder goed doen
En op zoek naar het avontuur.

Vakantie, ontspanning, vrijheid
Genieten van de mooie omgeving
Het is een unieke tijdpassering
En het geeft voor velen blijheid.

Vakantie, vier het met dankbaarheid
Vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met een ieder verwant
En houdt Zijn vleugelen uitgespreid
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Clara en Franciscus federatie

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

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

Colofon

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

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf, 
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Josine 
Verhagen-van Velzen. 

Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor  
om te lange teksten in te korten.

Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop

Kopij nr. 7 (september 2019) kunt u uiterlijk op
12 augustus aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 30 augustus .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
(06) 11 85 33 52 (06) 25 44 73 48

 



JONGEREN
7-Daagse Bedevaart naar 
Lourdes
17 t/m 23 augustus 2019. Ontdek Lourdes met 
een gezellige groep kinderen en jongeren t/m 30 jaar.

Lourdes… De plek waar de hemel de aarde raakt!
Heb jij weleens van Lourdes gehoord? Het is een van de 
grootste katholieke bedevaartplaatsen waar je minstens één 
keer in je leven geweest moet zijn. Die kans heb jij nu met 
deze reis speciaal voor kinderen en jongeren t/m 30 jaar. Een 
buitenkans voor jou om op vakantie te mogen gaan zonder je 
ouders en plezier te maken. Natuurlijk mogen je ouders wel 
mee. 

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze reis zullen we zoveel mogelijk leuke dingen doen 
zoals rondstruinen in souvenirwinkeltjes, lekker een terrasje 
pakken en gezellige groepsactiviteiten zoals een speurtocht! 
Maar natuurlijk hoort samen vieren en samen bidden er ook 
bij. En om het helemaal compleet te maken zal er ook een 
bonte avond plaatsvinden Dat wordt pas lachten. Als je een 
muziekinstrument bespeelt neem deze dan mee!. 

Jij mag iedereen meenemen. Dus nodig broers, zussen, 
vriend(in) of je ouders uit!. Wanneer je op reis gaat naar 
Lourdes wordt je ingedeeld in een groep van maximaal 12 
leeftijdsgenoten. De indeling van de groepen wordt gemaakt 
op basis van: je leeftijd, je persoonlijke wensen en je ver-
wachtingen. Na de inschrijving ontvang je een vragenlijst 
waarop je al jou persoonlijke wensen kunt aangeven. 
Je slaapt, eet en ontspant tijdens de reis met elkaar in de-
zelfde accommodatie.  Programma onder voorbehoud.

Deelnemen:
Kun jij korte afstanden lopen in een normaal tempo (even-
tueel ondersteuning van rollator)? Kun jij met geringe 
onder-steuning een trap op- en aflopen en kun jij zelfstandig AGENDA   

instappen in een vervoermiddel? Dan 
kun jij deelnemen aan deze reis. Deze 
reis wordt georganiseerd en begeleid 
door VNB. Wil jij meer informatie over 
de VNB en ons algehele reisaanbod? 
Kijk dan op www.vnb.nl.

De vuurdoop
Op 8 juni gingen we een fantastische dag tegemoet. Met een 
bus vol met vormelingen vertrokken we richting Rotterdam 
voor de vuurdoop. Alle vormelingen van heel Zuid -Holland 
kwamen daar samen en werden we onder verdeeld in groe-
pen. Wij zaten in groep 2.     

Na de opening in de kerk, brachten we een bezoek aan het 
theater. Toen het theater afgelopen was gingen we naar ‘de 
ontmoeting’ in de school. Rond 11.30 uur mochten we de 
toren beklimmen. Het uitzicht was prachtig, je kon de hele 
stad Rotterdam vanuit de toren zien. Rond 12.30 uur was de 
afslui-ting van deze mooie dag in de kerk en om 13.00 uur 
vertrokken we met de bus richting huis.

Britt Kroft

Nationale Bedevaart in Brielle
Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan 
bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De 
Nationale Bedevaart vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juli en 
bevat een speciaal jongerenprogramma. Het thema is dit jaar 
‘Geroepen!’  

Programma
• 11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. Van den 

Hende als hoofdcelebrant, het koor Intermezzo verleent 
o.l.v Marcel van der Poel de muzikale ondersteuning van  
de viering

• 13.30 uur: Rozenkransgebed/parallel Jongerenprogramma 
over ‘Geroepen!’

• 14.30 uur: Kruisweg
• 15.30 uur: Vespers en processie met pelgrimszegen

6 juli  Nationale Bedevaart in Brielle

14 juli  Rock Solid in Aarlanderveen 

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


