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Van de redactie
Voor u ligt het juni nummer van Samenstromen met een gevarieerde inhoud. Er valt veel te vieren in deze periode. Wanneer u deze
editie ontvangt is Hemelvaartsdag waarschijnlijk net voorbij en kijkt u uit naar Pinksteren. Kunnen we u nog verwelkomen in één van
de vieringen rondom de Pinksternoveen? U vindt in deze editie ook diverse uitnodigingen om erop uit te gaan: op zomerreis naar
Beauraing, of op bedevaart. Maar dichtbij huis is ook verdieping vinden: in september worden weer een geloofscursus en een bijbelcursus aangeboden en er start een gespreksgroep over ethiek en moraal. Genoeg stof dus voor hoofd, hart en ziel.
Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de centrale redactie, Bep Verdel en Marieke van Gelderen
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U herkent het vast wel, want iedereen
heeft het. Een rommel laatje, of een
blikje waarin allerlei ondefinieerbare
spulletjes liggen. Een veiligheidsspeld
die op de tafel lag en waarmee je even
niet wist wat je er mee moest. Gooi
maar in het rommelbakje. Een knikker
die bij een spel hoort, maar de doos ligt
boven. Ruim ik later wel op. Nu even
in het rommelbakje. Wij hebben ook
van die bakjes. Als je die dan eens leeg
maakt komen de raarste spulletjes er
uit. Een pleister, een schaakstuk (‘O,
lag die daar!!’), een dobbelsteen, een
horlogebandje, een stukje touw, een
ballonnetje, enz. enz. Noem maar op,
alles wat je vond en even kwijt moest
en niet zo maar in de prullenbak kon
gooien. Bij de werkbank heb ik ook zo’n
bak. Maar daar zitten dan een restje
spijkers, schroeven en pluggen e.d. in
van alle voorgaande klussen. Als je een
schroef zoekt, zoek je eerst in die bak,
maar die is inmiddels zo vol, dat je nooit
de schroef kunt vinden die je nodig
hebt. De firma de Boer vaart er wel bij,
want daar ga je natuurlijk even snel
naar toe voor een nieuw doosje precies
goede schroeven. Waar blijft het restje
na de klus? Precies, in de spijkerbak!!
Een vriend van mij had een oude
broodtrommel vol met dat spul.
Loeizwaar dus. Toen ze gingen
verhuizen zei zijn vrouw dat hij die
trommel maar weg moest gooien.
Natuurlijk gebeurde dat niet en nu staat
die alweer tien jaar onaangeroerd op
de plank. Een nieuwe schroef halen is
makkelijker.

Foto: Gerd Altmann via Pixabay
In onze kerk hebben we ook van die
spullen die je nooit meer gebruikt,
maar toch ook niet weggooit. Daarvoor
hebben we de oude biechtstoel
omgebouwd tot mini expositieruimte.
Daar kunnen we dan bijvoorbeeld onze
mooie collectie canonborden laten
zien. Je doet er niets meer mee, maar
ze zijn te mooi en te kostbaar om weg
te gooien. Bovendien koesteren we ons
mooie erfgoed.
We hebben ook nog wel ergens een
bakje met geloof.
Daar zitten mooie dingen in.
Als we die niet meer gebruiken, moeten
we dat dan maar weggooien?
Nee, keer die bak eens om, verbaas je
over wat er uit komt en zie hoe mooi
geloof kan zijn.
Gebruik het weer. Je wordt er vast
gelukkiger door!
Rob Aupers

Pastoraal

Pinksteren
In Douala, een stad in Kameroen, stopt een taxi voor een paar blanke vrouwen op leeftijd. Toen de
taxi van de asfaltweg afsloeg naar de hobbelige zandweg van hun huis, zei de chauffeur: ’Ik snap
het niet dames. Wat zoekt u hier in deze achterbuurt, zonder gewone weg? Had u als blanken geen
huis in de stad kunnen vinden?’ Eén van hen antwoordde: ‘Daar hebben wij niet naar gezocht, we
wonen uit vrije keuze in deze arme wijk.’ Verbaasd riep de chauffeur toen uit: ‘Maar waarom kiezen jullie blanken daarvoor?’ Omdat wij willen laten zien dat voor God ieder mens gelijk is en dat
willen wij beleven’.
Eén van deze moedige dames is Zr.
Antonetta van Winden. Ze werkt
voor gehandicapte kinderen. Ze
biedt steun waar ze kan. Ze leeft
met hun gezinnen mee in vreugde
en verdriet, soms betaalt ze hun
schoolgeld of medicijnen, soms
regelt ze een klein baantje. Het zijn
maar bescheiden dingen.
Voor haar is Pinksteren belangrijk,
want ze is een zuster van de
Congregatie van de Heilige Geest.
Die Geest zet haar in beweging.
Maar ook ons, want in haar ogen zijn
we allemaal missionaris. Iedereen
die zijn Doopsel bewust beleeft, wil
zelf een beetje lijken op die eerste
christenen. Die deelden alles met
elkaar. Ieder kreeg wat hij nodig
had. Ze kwamen trouw in hun
bijeenkomsten, ze baden samen en
braken het brood. Zo ben je kerk.
En dat begon op Pinksteren: De
Heilige Geest daalt neer op de
leerlingen van Jezus. Als vurige
tongen en het geraas van een
hevige wind. Vuur en wind. Het zijn
beelden. Ze vertellen ons iets, maar
laten tegelijk ook open. Het is “als
een wind”. Niet helemaal hetzelfde,
maar het lijkt er wel op. Het brengt
mensen in beweging, zonder dat
je die kracht zelf kunt aanwijzen.
Het is “als tongen van vuur”. Maar
ook weer niet precies hetzelfde.
Geen vuur om je aan te branden.
Geen vuur dat verschroeit. Wel
de beweeglijkheid van dansende
vlammen.
Die Geest zet in beweging. Voordat
die Geest kwam, waren ze naar

binnen gekeerd. Waren ze alleen
onderling een hechte groep
met mooie herinneringen aan
Jezus. Maar de Geest breekt hen
open. Ze gaan naar buiten, naar
buitenstaanders, anderen buiten
hun groep. Ze vertellen hoe God hun
leven verandert. “Ze begonnen op
luide toon te spreken, in vreemde
talen, zoals hun door de Geest werd
ingegeven”. En “ieder hoorde hen in
zijn eigen taal spreken van de grote
daden van God”.
Zo is het begonnen. Met een klein
groepje mensen dat geestdriftig
geloofde dat alles wat Jezus
begonnen was, niet voorbij is. Hij
leeft, en gaat ook nu nog voor
ons uit. Maar dat feest is pas
compleet als ook anderen daarin
kunnen delen. Het is niet alleen
bedoeld voor een kleine kring van
gelijkgestemden. Het is goed nieuws
voor heel de bewoonde wereld, voor
alle mensen. Het verhaal van Jezus is
niet van gisteren, maar van vandaag
en het heeft de toekomst. Zijn liefde

is niet alleen voor de mensen die
hij tegenkwam, maar ook voor ons,
voor u, voor mij.
Wij zijn in onze parochiefederatie
aan het nadenken hoe wij kerk
kunnen zijn én blijven. Hoe wij
het evangelie van Jezus Christus
samen vieren en vertellen. Hoe
wij – ook in de verdere toekomst –
naar mensen buiten onze kleinere
kring kunnen gaan. We bidden dat
de Heilige Geest ons daarbij mag
bezielen, de Geest van de wind van
beweeglijkheid en verwarmend vuur,
nu en in de toekomst. Kom heilige
Geest, verlicht ons verstand en we
zullen het aanschijn van de aarde
vernieuwen.
Heleen van de Reep,
pastoraal werker
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Het sacrament van boete en
verzoening
Dit sacrament kent een bewogen geschiedenis. Vroeger
maakte ‘biechten’ bang. Geknield in een biechtstoel beleed
je, je zonden, zonder er ook maar een te vergeten.

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 onderwerpen 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 basiscursus 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?

Tegenwoordig kan het sacrament van boete en verzoening
weer meer beleefd worden zoals het eigenlijk altijd is bedoeld. Het is de mogelijkheid tot een echt ‘gesprek’, in vertrouwen en in gebed. Dit ‘gesprek’ met een priester is de weg
tot een heel persoonlijke en mysterievolle ontmoeting met
God. Tijdens dit gesprek toon jij je voor God zoals je bent,
met al je goede kanten, maar zeker ook met je schaduwzijden. God raakt je aan en je mag zijn vergeving ontvangen.
Maar waarom eigenlijk?
Iedereen kent het verlangen om zijn manier van leven eens
onder de loep te nemen. ‘Het wordt tijd om de puntjes op
de i te zetten’, zeggen wij dan. Je ervaart strubbelingen in je
gevoelsleven, in je beroepsmatige leven of in je relatie met
vrienden.
Je hebt gevoelens die hinderen, verwarring zaaien, pijn doen.
En soms zijn er zaken die zwaar op je geweten drukken. In
het sacrament van boete en verzoening kan dit alles, bij aanwezigheid van een priester die Christus representeert, aan
Gods barmhartigheid worden toevertrouwd.
Bouke Bosma

Gespreksgroep Clara en Franciscus:
Leren over geloof
Al 3 jaar bestaat de gespreksgroep Clara en Franciscus om
meer te leren over het katholiek geloof.
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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. U zult merken dat het een
goede manier is om uw ogen te openen, steviger te staan in
gesprekken en uw geloof te verrijken.
De avonden zijn in het koetshuis in of de pastorie van Langeraar. De avonden beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen
om 22.00 uur.
De data die nu gepland zijn: (Tweede helft wordt in november afgesproken)
Geloofscursus
17 september 2019
8 oktober 2019
29 oktober 2019
26 november 2019
Bijbelcursus
18 september 2019
9 oktober 2019
30 oktober 2019		
27 november 2019
Ethiek en moraal
19 september 2019
10 oktober 2019
31 oktober 2019
28 november 2019
Meldt u zich aan bij diaken André van Aarle.
Diaken André van Aarle
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
(06) 21 69 32 67

Clara & Franciscus Verdieping

Lidwina van Schiedam
Lidwina werd aan het
einde van de 14e eeuw in
Schiedam geboren. Een typisch Hollands meisje dat
blijkbaar van schaatsen
hield. Daardoor kennen
we haar, ook nu nog.
Op 15-jarige leeftijd viel
zij bij het schaatsen, heel
ongelukkig. Het was het
begin van een ongeneeslijk en zeer pijnlijk ziekteproces. Met recht een
lijdensweg: lichamelijk,
maar ook geestelijk. Ze
moest accepteren dat haar leven nooit meer zou zijn zoals
het was.
En juist dat laatste kostte haar veel tijd, maar ze gaf de moed
niet op. Pas na een worsteling van twee jaar lukte het haar
om haar lot te accepteren en er het beste van te maken. En
dat is wat ze deed, daardoor werd ze zo geliefd!
Ze versterkte haar band met God. Er wordt zelfs gezegd dat
het enige dat ze at de Heilige Eucharistie was en daarmee in
leven bleef. Aan de andere kant kwamen er ook vele mensen
bij haar op bezoek. Het bezoek aan haar deed de mensen
goed. Ze nam de pijnen en ziektes van de bezoekers op zich.
Haar leed werd zwaarder, maar ze hielp velen. Haar band
met God gaf haar de kracht om door te gaan.
Op 53-jarige leeftijd kwam er een einde aan haar lijdensweg.
Toen overleed zij en kreeg ze uiteindelijk haar ereplaats bij
de Heer. Al heel snel gingen de verhalen over haar de ronde,
verhalen over wonderen, verhalen over haar leven. Ze is
door de mensen heilig verklaard, een echte volksheilige!
Die heiligverklaring is later door de kerk bevestigd. Ze is de
patroonheilige van de zieken. We vieren haar feestdag op
14 juni.

Bestuursnieuws
Oproep voor nieuwe bestuursleden voor het bestuur van de
parochie H. Clara.
In de komende jaren zullen enkele bestuursleden het bestuur
gaan verlaten, omdat de benoemingstermijn van maximaal 2

x 4 jaar, die het bisdom aanhoudt, nadert.
Wij zijn dus op zoek naar nieuwe bestuursleden !
Wij zullen mensen persoonlijk gaan benaderen, want dat
werkt toch het beste.
Toch willen wij helder maken dat iedereen – ook u die dit nu
leest – met ons in gesprek kan gaan over benoeming tot lid
van het parochiebestuur.
Dus,
– heeft u goede ideeën
– heeft u soms de nodige kritiek op hoe het nu gaat
– heeft u bestuurlijke ervaring
– heeft u wat tijd beschikbaar in de avond
Nu heeft u de kans om u te laten horen.
Wij gaan graag in gesprek met u !
Namens het bestuur
W. Schildwacht
wschildwacht@kpnplanet.nl
(06) 53 24 08 95

Kijk naar het heden
het is je leven
je leeft Vandaag
in deze korte spanne tijds
ligt al het wezenlijke
van ons bestaan: de luister van
leven
de glorie van kunnen
Want Gister is herinnering
En Morgen slechts een beeld
Maar echt geleefd vandaag
Maakt elk Gisteren
Tot een mooi e herinnering
En elk Morgen
Tot een beeld van hoop
Kijk dus goed naar de dag van
Vandaag
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Informatieavond vormsel
Claraparochie
Op vrijdag 22 november komt Mgr. van den Hende het
Heilig Vormsel toedienen in de Claraparochie. Dat is voor
kinderen uit groep 8 van de parochiekernen Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven.
Daarom willen we hun ouders en verzorgers uitnodigen voor
een informatieavond op woensdag 26 juni. De locatie is nog
niet bekend, maar u ontvangt binnenkort een brief van het
centraal secretariaat.
Als u begin juni geen uitnodiging ontvangen heeft – omdat
u nog niet zo lang in onze parochie woont - kunt u dat laten
weten aan het secretariaat van uw kern of aan het centraal
secretariaat (via de website www.rkgroenehart.nl).
Op de informatiebijeenkomst vertellen wij hoe het project in
elkaar zit, wanneer en waar de bijeenkomsten zijn en welke
vieringen erbij horen. We laten u ook zelf proeven aan het
project. En we doen samen een aantal werkvormen om u
een idee te geven hoe wij de kinderen voorbereiden.
Werkgroep Vormselkracht Clara (Sandy Beckers, Karina Hoogervorst , Leo van Klink, Rosa van Mastwijk en Aline Thoma)
Heleen van de Reep,
pastoraal werker

Vormselviering Franciscusparochie
Bijna is het zover. De twaalf kinderen die zich voorbereiden op
het sacrament van het Heilig Vormsel en de begeleiders zijn al
heel wat keren bij elkaar gekomen. Ze hebben gewerkt in het
projectboek, Bijbelverhalen gelezen, toneelstukjes opgevoerd,
collages gemaakt en kwartet gespeeld. Er waren ook gasten.
Vrijwilligers kwamen vertellen waarom ze tijd en inzet geven
voor de parochie. En zelf zijn de vormelingen ook vrijwilliger
geweest. Ze hebben een taak voor de kerk gedaan. Zodoende
leren ze over de Heilige Geest en wat die voor je leven als gelovige kan betekenen. Soms waren we zelf te gast in één van
de kerken van onze parochie. In de viering lieten we iets van
ons project zien. Het was fijn dat u ruimte voor ons maakte.

Dank u wel voor uw gastvrijheid!
Nu is het bijna zover: op vrijdagavond 7 juni op 19.00 uur in
de H. Petruskerk in Roelofarendsveen. Mgr. van den Hende zal
het vormsel toedienen. Het koor Faith zingt en het belooft een
mooi feest te worden. Komt u ook? Want samen zijn we kerk.
Werkgroep Vormselkracht Franciscusparochie (Boy Kiebert,
Anja de Rijk en Dennis Swiers)
Heleen van de Reep,
pastoraal werker

Bedevaart naar Brielle op 6 juli
Onze jaarlijkse bedevaart naar de Martelaren van Gorcum in
Brielle ligt weer voor ons.
Dit jaar is het thema: Geroepen! Die 19 mannen die zich geroepen wisten om, in een tijd van geweld en onrust hun geloof vast te houden en zo kracht te krijgen om door te gaan.
Horen wij God tot ons roepen met Hem op weg te gaan? Met
Hem verbonden te blijven? Om zo, ook in ons leven, die hoop
in ons hart brandend te houden.
Voelt u zich geroepen om mee te gaan? Op zaterdag 6 juli
vertrekken we om 9.00 uur vanaf de Noordhoek in Roelofarendsveen. In Brielle vieren we de Eucharistie, de kruisweg,
de vesper en eindigen we met een processie naar het martelveld. Er is ook een speciaal jongerenprogramma. Rond 18.00
uur verwachten we weer terug te zijn. De kosten bedragen
€ 6,-. Neem wel zelf een lunchpakket mee. Koffie, thee e.d.
zijn wel aanwezig. U kunt zich uiterlijk t/m 1 juli aanmelden
bij: Anneke Rietbroek (071) 331 30 57, e-mail a.rietbroek@
casema.nl). Graag bij de bus gepast betalen.
Verder zijn er in de zomer vele activiteiten in het heiligdom.
Onder andere de Eucharistie op dinsdag en donderdagmiddag. Alle informatie is te vinden op:
www.martelarenvangorcum.nl.
Graag tot ziens!
Pastoor Jack Glas

Kalender mei 2019
31 mei t/m 8 juni		

Zie routeschema op blz. Pinsternoveen

2 juni		

10.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

TV-viering

4,11,18,25 juni

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

4,11,18,25 juni

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

8 juni 		
9.00 uur
HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal
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Vuurdoop
(voor de Vormelingen)

Clara & Franciscus Ontmoeting
Federatie ontwikkelt toekomstvisie

‘ Je maakt altijd deel uit van
een groter geheel’
Leimuiden: Met het teruglopend kerkbezoek moet het Federatiebestuur soms moeilijke besluiten nemen. Vicevoorzitter Paul Snoek: ‘Wij moeten met elkaar een toekomstvisie ontwikkelen voor het beheren van de 11 parochiekernen met 12 kerken”. Besturen is niet iedereen vertellen wat ze wel of niet
moeten doen maar in samenspraak tot een zorgvuldig besluit komen. Ook al doet een dergelijk besluit
wellicht toch mensen pijn.
Door: Judy Wagenaar
Sinds april is de 58-jarige Leimuidenaar
Paul Snoek vicevoorzitter van de Clara
& Franciscus Federatie. Tevens is hij
vicevoorzitter en waarnemend penningmeester van de Heilige Franciscus
Parochie. De federatie, waarin de
Claraparochie en de Franciscusparochie samenwerken, heeft een beperkt
aantal taken: de werkgeversrol en de
communicatie (o.a website en SAMENstromen). Paul Snoek is getrouwd,
vader van 4 kinderen en zijn leven lang
praktiserend Rooms-Katholiek. Hij
maakt al tientallen jaren deel uit van
besturen en doet dit vanuit de gedrevenheid om zijn talenten in te zetten
voor de gemeenschap.
Teruglopend kerkbezoek
Het teruglopend kerkbezoek en de
afname van het aantal (betalende) parochianen is voor de gehele Federatie
een flinke uitdaging! Er zullen keuzes
gemaakt moeten worden. We nemen
de tijd om parochianen hierbij te
betrekken. We willen open met elkaar
in gesprek gaan zodat uiteindelijk het
merendeel van de mensen zich in een
besluit kunnen vinden.
Een groter geheel
Paul vervolgt: “Ik hoop dat parochianen
zich realiseren dat ze deel uitmaken
van een grotere geloofsgemeenschap,
die verder gaat dan de eigen parochiekerk. Kerkbezoek bij een andere
parochiekerk kan ook verbindend zijn.
Dit gebeurt nog maar weinig”.

Paul Snoek
Vrijwilligersorganisatie
Bijna alle inzet in het kerkelijk werk
gebeurt door vrijwilligers. Paul: ‘Wij
zijn geen bedrijf maar een gerespecteerde vrijwilligersorganisatie. We willen iedereen daarbij zoveel mogelijk
in zijn waarde laten, en tegelijkertijd
moeten soms noodzakelijke stappen
gezet worden, hoe lastig ook! We stimuleren de vrijwilligers om ook eens
te gaan kijken hoe andere parochieskernen zaken aanpakken. Zo kun je
van elkaar leren, zaken uniformeren
en word je als kleine groep minder
kwetsbaar. Dit waarborgt dan tevens
de continuïteit.

Vitaliteit
Het woord vitaliteit staat voor levenskracht, overvloed aan energie. Samen
zaken oppakken geeft vrijwilligers
energie. Het wordt daardoor ook makkelijker het stokje door te geven aan
een ander, zodat je weer wat anders
kunt oppakken. Elkaar opzoeken en
verbonden zijn met elkaar vanuit één
het hetzelfde geloof werkt heel stimulerend. We zijn een kerk van geloof, hoop
en liefde die ons allen verbindt zowel
lokaal, op parochieniveau, als federatie
en verder. Laten we ons samen daarvoor blijven inzetten.
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Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Module Initiatiesacramenten
Pastorale school
Afgelopen maart hebben wij met een
aantal geïnteresseerden vanuit ons
bisdom, de module Initiatiesacramenten mogen volgen. Bep Willers was
onze docent. Zij kon ons met veel passie meer bijbrengen op het gebied van
initiatie van Dopen, Eucharistie (Eerste
Heilige Communie) en het Heilig Vormsel. Door het fijne lesmateriaal, haar
kennis en enthousiasme kregen wij een
breder en ruimer inzicht. Deze handvatten kunnen wij in de praktijk zeker
gebruiken!
Wij hebben deze module enorm positief ervaren doordat de groep heel
prettig en leergierig was. Uit onze parochie was er één persoon uit de werkgroep Dopen en één uit de werkgroep
Eerste Heilige Communie. Degene
van de parochie de Heilige Thomas
uit Alphen aan den Rijn begeleidt ook
kinderen voor hun Eerste Heilige Communie. De overige drie dames zijn van
Filipijnse afkomst, lid van een kerkelijke
Katholieke gemeenschap die ze aan
het opzetten zijn; de Filipino Catholic
Church in Gouda. Deze gemeenschap
is Engelstalig. Doordat zij aan de voet
van deze ontwikkeling staan, was hun
interesse enorm breed waardoor wij
ook ruimer “getriggert” werden. Het
was een fijne ervaring om dit zo met
elkaar te kunnen delen. Wij kijken met
positieve gevoelens hierop terug.
Mariska de Roos
Kirstin Outhuis-van Egmond

Petrus en Paulusdag
Zondag 30 juni is het patroonsfeest van
de HH. Petrus en Paulus. Traditiegetrouw 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 na afloop koffie,
thee, limonade en lekkere koek. Daarnaast wordt lekkere soep en een hapje
geserveerd.
Op het grasveld zijn spelletjes voor
8
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jong en oud. Rock Solid organiseert een
Escape Room. Wat ons betreft wordt
het weer een mooie dag!
Uw eigen stoel meebrengen garandeert
u een prettige, zekere, zitplaats, maar
we zullen ook stoelen klaar zetten voor
u. Graag tot 30 juni, 9.15 uur.
Werkgroep Petrus en Paulusdag

2019 voor KINKO C in
Tanzania
Zie het hierbij gevoegde schema van
alle opbrengsten welke we binnen onze
parochiekern hebben mogen ontvangen voor het prachtige waterproject
in Kinko C in Tanzania. Wij zijn daar
ontzettend over verheugd en willen
allen die hiertoe bijgedragen hebben,
zoals de mooie collectebedragen na
elke viering, de kwekerij die de plantjes
gratis ter beschikking heeft gesteld, de
enthousiaste klaverjassers, maar ook
onze voorgangers die met hun extra
oproep tot doneren, ons hierbij hebben
gesteund. Daarbij vanzelfsprekend niet
te vergeten Kees Kempenaar en Els de
With zelf, de projecthouders van dit
project, die zo helder hun project hebben uitgelegd dat zó machtig goed in
elkaar steekt. Hoe Kees en Els zelf deze
Vastenactie voor hún project ervaren
hebben én hoeveel deze actie in totaal
heeft opgebracht, kunt u lezen in dit
blad onder de rubriek ‘omzien naar de

ander’. Beslist de moeite waard!!! Nogmaals hartelijke dank voor uw bijdrage
in welke vorm dan ook.
MOV-werkgroep, Betty Staartjes en Agatha Keijzer
Opbrengsten collectes en acties voor
Kinko C in Tanzania
Datum
Actie
Bedrag
e
10-03-‘19 1 deurcollecte
€ 92,61
16-03-’19 2e deurcollecte
€ 214,85
22-03-’19 Solidariteit-maaltijd € 125,00
24-03-’19 3e deurcollecte
€ 94,70
24-03-’19 Viooltjesverkoop
€ 200,50
26-03-’19 Klaverjasavond
€ 480,00
31-03-’19 4e deurcollecte
€ 287,05
06-04-’19 5e deurcollecte
€ 110,85
e
14-04-’19 6 deurcollecte
€ 217,95
			
		
Totaal
€ 1823,51

Lief en leed
Huwelijk
22 juni
12.30 uur
		

Robbert Kempen en Majumdar Parul
Wij wensen Robbert en Majumdar een onvergetelijke dag
en een mooie toekomst.

Overleden
18 april

Petrus van der Voorn 				75 jaar

Aarlanderveen

Waterproject Tanzania
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Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Ton Akerboom treedt
af uit BCP
Ton had zijn formele acht jaar er op
zitten en is per 1 april afgetreden als lid
van onze Beheer Commissie Parochie.
Ervaring had Ton al bij zijn aantreden:
hij deed in de jaren negentig al acht
jaar bestuurservaring op in het toenmalige kerkbestuur. Ton is iemand die
heel veel gedaan heeft zonder op de
voorgrond te treden, een echte stille
kracht met als kerntaak het onderhoud
van de gebouwen en omgeving. Hij
heeft een grote bijdrage geleverd aan
de renovatie destijds. En nu blijft hij ná
zijn bestuurs- aftreden actief op dat
terrein, samen met commissielid Gert
van der Pijl. Zo maakt hij deel uit van
de werkgroep die de grote voegenrestauratie van de zuid-westgevel gaat
begeleiden. We zijn Ton dankbaar voor
zijn jarenlange inzet en zullen hem nog
vaak genoeg raadplegen op onderhoudszaken.
Namens de beheercommissie Parochie,
Peter Otto

Vrijwilligersmiddag
Voor alle reguliere vrijwilligers: Noteer alvast zondag 1 september in uw
agenda. Die middag organiseren we
een gezellige, informele vrijwilligersbijeenkomst. De locatie wordt de tuin
achter de pastorie. Onder het genot
van een drankje en een hapje praten
we elkaar bij over alles wat ons bezighoudt. Nadere informatie volgt nog,
maar noteer alvast deze datum!
De beheercommissie
Parochie

Overleden
Op 26 april is overleden oud parochiaan Zuster Nicoline Emilia Apollonia
Maria Hoogeveen. Zij werd geboren
op 17 oktober 1925 in Langeraar en
op 8 september legde zij haar professie af in de congregatie van de zusters Augustinessen van St. Monica.
Jarenlang deed Zuster Nicoline de
10

lotenverkoop van de Stads Gods hier in
Langeraar. Op woensdag 1 mei was de
afscheidsviering in Utrecht en daarna
is zij begraven op het kloosterkerkhof
in Hilversum. Dat Zuster Nicoline mag
rusten in vrede.

Vanaf de Adrianustoren
•		Wij feliciteren alle communicantjes met hun Eerste Heilige Communie.
•		De kinderen van het kinderkoor “De Vrolijke Noot” kunnen nog wel versterking
gebruiken. Zingen maakt je blij. Wil je ook meezingen in het kinderkoor? Geef
je dan op bij Chantal Keijzer, zij is de dirigente van het koor, chantalkeijzer@
hotmail.com, tel. (06) 27 52 21 93.
•		Op maandag 10 juni (2e Pinksterdag) is de viering om 10.00 uur. Pastor Bosma
gaat voor en het koor uit Noorden zal de viering ondersteunen. Na de viering is
er koffieontmoeting.
•		Op zondag 23 juni vieren wij in de kerk Sacramentsdag. De instelling van de eucharistie, waarbij het brood verwijst naar het lichaam van Jezus en de wijn naar
het bloed van Jezus. Wees u welkom!
•		Wij zijn op zoek naar versterking. Wil je zingen dan kun aansluiten bij het koor Jubilans. De kerk moet ook geregeld worden schoongemaakt, de mensen die dit nu
doen worden ouder en het is fijn als jongeren zich hiervoor ook willen inzetten.
Ook de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) heeft nieuwe mensen
nodig. Kom in actie en doe mee, want het zegt ook iets over onze vitaliteit van de
gemeenschap. Als u wilt weten wat het allemaal inhoudt, neem dan contact op
met het secretariaat langeraar@rkgroenehart.nl of bel (0172) 60 21 30.
•		Dank aan iedereen voor de lang-houdbare levensmiddelen voor de
Voedselbank.
•		Heeft u tijd en zin in juli/augustus om een paar uurtjes gastheer/vrouw te zijn?
De kerk is dan open voor bezoek. Voor informatie of opgeven bel Agatha van
Kints tel. (0172) 60 90 90.
•		Een hartelijke felicitatie aan pastor Jac. Kerklaan met zijn 60-jarig priesterjubileum. Proficiat.

Lief en leed
Overleden
22 april
26 april
26 april

Nicolaas Johannes Franciscus van Smoorenburg
Hugo Matthijs de Jong
Barbara Maria de Rijk van der Hoorn

79 jaar
88 jaar
83 jaar

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Geef eens een bloemetje

Projectkoor Andante&Cantabo

Ook dit jaar hebben vrijwilligers van
parochiecontact en het wijkcontact
weer gezorgd dat er ruim 150 plantjes
werden rond gebracht in de week voor
Pasen.

Zondag 21 april zongen we samen met
Cantabo uit Noorden in de mis van
de eerste paasdag. Dit keer samen in
Noorden. (Een volgende keer samen
in Nieuwkoop.) Het was een succes.
Ineens een koor van bijna 40 mensen
met dirigent, organist en solo zangeres.
Dat moet wel geweldig klinken. U kunt
het nog naluisteren via de kerkradio!!
Een verdiend applaus klonk na het
slotlied in de kerk!

Deze worden bezorgd aan alle parochianen van 85 jaar en ouder, en mensen die het afgelopen jaar een partner
hebben verloren. Ook is er een plantje
voor diegene die een steuntje kunnen
gebruiken, i.v.m. ziekte of tegenslag.
De plantjes worden al jaren verzorgd
door Michael van “Bloemenhuis Pietersen”. Hij gaat elk jaar op zoek naar
leuke plantjes voor de Pasen. Het is
steeds weer een verrassing als hij de
plantjes brengt. Hij sponsort een groot
deel van de plantjes, Michael namens
de parochie heel hartelijk bedankt.
Namens parochiecontact:
Corrie Baas en Bets Verhage.

Parochie fietstocht
Vast noteren: 1 september gaan we
weer fietsen. De organisatie zet altijd
hele leuke routes uit en we eindigen gezellig bij de scouting voor een
drankje en een hapje en even napraten. Onderweg wordt er een “limonadepost” aangedaan.
Zeker meedoen, het liefst met het hele
gezin, ooms, tantes opa’s en oma’s of
met een groep vrienden en/of vriendinnen.
Nadere mededelingen volgen.

Andante

Afscheid Doke Leliveld
Zondag 25 mei nam Doke Leliveld als
dirigent afscheid van zijn koor Andante. Met pijn in het hart, want hij is
jaren een bevlogen dirigent geweest
van het koor en alom gewaardeerd.
Zijn gezondheid dwingt hem een
stapje terug te doen. Ook al gaat het
weer goed met hem. Hij heeft beloofd,
als het kan en het nodig is, in te vallen. Omdat hij weet dat het koor in
goede handen is bij zijn opvolger Hans
Schoemaker, kan hij gerust afscheid
nemen. Een verslag van de feestelijkheden kan nog niet in deze Samen-

stromen, omdat die al verschijnt rond
het weekend van het feest, maar dat
houdt u nog te goed.
Andante

VASTENACTIE
De vastenactie heeft in onze kerk
€ 978,09 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank voor dit mooie resultaat.
MOV

Activiteitencomité

1e pinksterdag
Zondag 9 juni is het eerste pinksterdag. Al jaren is het de gewoonte om na
de vieringen in de verschillende kerken van Nieuwkoop, gezamenlijk koffie
te drinken. Dit jaar is dat vanuit onze
kerk georganiseerd. Na de viering van
9.15 uur is er voor alle kerkgenootschappen koffie drinken in het parochiehuis. U bent van harte welkom.

Communicantjes
SAMENstromen • juni 2019
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Nieuwkoop
Gezinsviering
Zondag 23 juni is de laatste gezinsviering voor de zomervakantie. Wij hopen
dat veel gezinnen met ons mee komen
vieren. De viering begint om 9.15 uur.
Werkgroep Gezinsvieringen

Eerste heilige communie
19 Mei was een bijzondere dag. De kerk
was extra mooi versierd want het was
feest! Op deze dag deden 5 kinderen
uit Nieuwkoop, samen met 3 kinderen
uit Nieuwveen en 5 kinderen uit Zevenhoven, hun Eerste Heilige Communie in
een extra feestelijke viering. Dank aan
iedereen die meegeholpen heeft om er
een groot feest van te maken.
Op de foto de communicantjes na een
bezoek aan de bakker.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Kinderwoorddienst
Zondag 2 juni, tijdens de viering van
9.15 uur, is er weer een kinderwoorddienst gepland. We hopen dat veel
kinderen naar de kerk komen, met hun
ouders. Wij bereiden weer iets speciaals voor.

ervaar het zelf!! Je bent van harte welkom! We repeteren in het Parochiehuis
aan de Dorpsstraat van 19.00 - 20.00
uur. En…we houden van een feestje op
zijn tijd!
Bestuur en leden Jeugdkoor
“Flos Campi”

Koor Allegro
Koor Allegro bestaat dit jaar alweer
50 jaar. Natuurlijk zullen we dit niet
ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn
dit heugelijke feit al aan het voorbereiden. Op zondag 3 november zal er na
de viering een koffieconcert zijn in de
r.k. kerk. Noteert u alvast deze datum
in uw agenda.
Als er enthousiaste mensen onder u
zijn die van zingen houden en mee
willen doen aan het koffieconcert, dan
kunt u vanaf juni met ons mee
repeteren.
We oefenen donderdagavond vanaf
20.00 uur in de kerk. U bent van harte
welkom om eens te komen luisteren en
wellicht ook mee te doen.
Het zou natuurlijk grandioos zijn als we
zondag 3 november met een heel groot
koor ons 50- jarig bestaan kunnen
vieren!

Werkgroep KinderWoordDienst
Bestuur koor Allegro

Flos campi
Vindt u ook dat we door moeten gaan
met zingen? Laat uw zoon/dochter dan
lid worden! Wie van de kinderen durft
de uitdaging aan om met ons mee te
komen doen? We roepen alle communicantjes op om een poosje mee te
komen doen!
In oktober 2019 bestaan we 50 jaar.
Het zou toch jammer zijn als we dat
niet meer kunnen vieren! Communicantjes van dit jaar…ga de uitdaging
aan en kom meedoen!
Zit je in groep 4 of hoger en vind je zingen leuk? Kom dan op maandagavond
eens een keer meedoen met ons en

Het kruis van San Damiano
In het mortuarium hangt een kruis dat
Leo van Klink naschilderde van het origineel, Het kruis van Sint Damiano.
We zijn blij dat we het een mooie plek
hebben kunnen geven. Er is veel over te
vertellen:
Het kruis is omstreeks 1100, op grof
linnen gespannen op notenhout, geschilderd in Romaanse stijl. De oosterse
invloed komt van Syrische monniken,
die zich in Umbrië gevestigd hadden
op de Monte Luco bij Spoleto. Uit Syrië
stamt deze wijze van afbeelding van
de gekruisigde en verrijzende Christus,

Lief en leed
Overleden
19 april
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Riet van Koert-v.d. Linden			
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81 jaar

niet als triomfator in byzantijnse stijl,
maar met trekken van menselijkheid en
gevoelsuiting.
Het kruis is 2.10 m hoog en 1.30 m
breed. Het bevindt zich in een zijkapel
van de Santa Chiara in Assisi. In de kerk
van San Damiano hangt nu een kopie. Christus is hier niet afgebeeld als
verscheurd door pijn. Hij staat rechtop
op een voetbank. Zijn armen zijn licht
gebogen. Hij heeft wel aan het kruis
geleden, maar het heeft Hem niet gebroken. Hij heeft de zonde en de dood
eerder op Zich genomen om die te
breken. Vanaf de iets naar voren geheven nimbus kijkt Hij met wijdgeopende
ogen vriendelijk en liefdevol omlaag.
Hij heeft een korte baard en naar twee
kanten gescheiden haren, die sierlijk op
de schouders neerhangen. Achter Zijn
uitgestrekte armen is het lege graf te
zien, zoals de vrome vrouwen het op de
morgen van Zijn verrijzenis aantroffen.
Uiterst links en rechts zijn de vrouwen
afgebeeld die naar het lege graf komen.
Aan beide zijden, onder de armen van
de Gekruisigde, zijn twee engelen te
zien die zich bij het lege graf tot elkaar
richten en die met hun handen naar
de Heer wijzen. Het zijn de engelen,
die van de verrijzenis van Jezus Christus getuigden tegenover hen, die in
Hem geloofden. Boven het hoofd van
de Gekruisigde is in een stralend rode
cirkel de Heer afgebeeld die ten hemel
opstijgt. In Zijn hand draagt Hij het kruis
als een scepter van overwinning.
Koren van engelen zingen Christus toe.
Aan de uiterste bovenrand is in een
halve cirkel de rechterhand van de Vader afgebeeld. Helemaal onderaan de
voet van het kruis zijn enkele apostelen
weergegeven, die met opgeheven hoofd
naar de Heer opzien. “Mannen van Galilea, wat staan jullie daar naar de hemel
te staren? Deze Jezus zal wederkeren,
zoals je Hem hebt zien opstijgen.” Naast
het linkerbeen van Christus is een haan
afgebeeld; het is een verwijzing naar de
verloochening van Petrus en een teken
van waakzaamheid. “Let op en voel
je niet te zeker! Er is al eens iemand
geweest die ervan overtuigd was dat hij
echt in de Heer geloofde, maar hij heeft
Hem verloochend, nog voordat de haan
kraaide.”

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
11 juni om 9.00 uur Eucharistieviering
25 juni om 9.00 uur Woord- en Communieviering

Vanuit de pastoraatsgroep
Op 28 mei zijn alle pastoraatsgroepen
van onze Federatie, met het Pastoraal
team bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over de toekomst
van onze kernen.

Als u uw kindje wilt laten dopen, neem
dan contact op met diaken Van Aarle
tel. (06) 21 69 32 67.
Namens de pastoraatsgroep, Marian
Berkhout en Miranda Voorend

Begraafplaats

Ieder donderdag zijn een groot aantal
vrijwilligers te vinden op en rond de
begraafplaats.
Er wordt geschoffeld, geharkt en
graven onderhouden. Het geheel ziet
De Oecumenische Hemelvaartsviering
er dan ook keurig uit en dat willen wij
ligt inmiddels weer achter ons, maar
graag zo houden.
bij het schrijven van dit stukje konden
konden worden bij de tuinvrijwilligers
Regelmatig zijn er ook nabestaanden,
we hier nog geen verslag van doen.
van de Nicolaashof. Met veel liefde
die alle zorg aan het graf van hun
gekweekt vanuit de prachtige tuin bij de
dierbaren besteden. Daartoe zetten
H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat in
Voor Pinksteren wordt er op verschilze mooie bloemstukjes neer, ruikers
Nieuwveen. Helaas werkte het weer niet
lende locaties elke dag gebeden om de
bloemen etc.
mee. Regen, hagel en natte sneeuwH. Geest. Informatie daarover vindt u
Ook wordt er helaas wel eens iets
in de Samenstromen.
buien volgde elkaar in rap tempo op en
gepland dat nu niet bepaald geschikt
zorgde ervoor dat daardoor de veris voor een graf. Met name wanneer
Pinksteren ligt voor ons: het feest
koop ontzettend tegenviel. De noeste
het gaat om het planten van struikjes
van de gave van de Heilige Geest. Dit
arbeid die door de “kwekers” met veel
e/o boompjes die te diep en te hoog
vieren we in de Eucharistie op zondag
toewijding was verricht, kreeg niet de
groeien, zelfs zodanig hoog dat de tekst
9 juni om 9.15 uur. Er is dan ook een
beloning die het verdiende. Maar ja…
op de steen niet meer te lezen is.. Dat
kinderwoorddienst. Koffie wordt op
het kan wel eens tegenzitten... iedereen
kan helaas niet. Daarom zouden wij u
hoogfeestdagen niet geschonken.
komt wel eens zoiets tegen! Wat de
willen verzoeken om bij anders dan het
gevolgen, zijn kunt u wel raden; heel
neerzetten van vazen, bloemen enz.
veel mooie planten zijn blijven staan.
Bedevaarten: Op zaterdag 6 juli is er
eerst even contact op te nemen met de
De ‘kwekers’ weten dat u heel graag één
weer de Nationale Bedevaart naar
beheerder Theo van der Hoorn of met
of meer van die prachtige planten had
Brielle, waar we Eucharistie vieren en
diens vervanger Frans Wijfje, waarvan
willen kopen maar dat het bar slechte
de martelaren van Gorkum gedenken.
één van beiden altijd wel aanwezig is
weer van zaterdag 4 mei u thuis heeft
Van maandag 2 september t/m
op de donderdagmorgen.
gehouden. Daarom bieden zij u de gelewoensdag 4 september 2019 vindt
						 genheid om op elke donderdag ochtend
de Bedevaart van het Groene Hart
De beheercommissie van de
naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer
(t/m 1 aug. 2019) toch uw slag te komen
begraafplaats
plaats. U kunt zich inschrijven via het
slaan. Vanaf 08.30 uur. wordt er elke
secretariaat, daar liggen de inschrijfdonderdagmorgen in de tuin gewerkt.
Kom dan gerust eens langs!! Tot 12.00
formulieren. De bereikbaarheid van
Plantenverkoop
uur bent u van harte uitgenodigd om
het secretariaat vindt u in de Samen4 mei 2019 was de dag dat er mooie,
naast uw eventuele aankoop ook de
goedkope vaste planten gekocht
stromen.
fantastische tuin te komen bewonderen. En wie weet dat u bij zichzelf denkt:
‘in zo’n mooie tuin zou ik als vrijwilliger
Lief en leed
met wat vrije tijd ook wel willen helOverleden
pen’. Dan slaan we twee vliegen in één
klap want vrijwilligers kunnen zij altijd
18 april
Wilhelmina Theresia van der Hoorn-Pauëlsen
83 jaar
gebruiken!! Hopelijk tot ziens!
18 april
Jacobus v. d. Berg 				91 jaar
1 mei
Johannes Cornelis Hoogervorst			83 jaar
5 mei
Anthonius Albertus van der Geest		
93 jaar
De tuinvrijwilligers van
de Nicolaashof
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee…
De zomer is in aantocht. We hebben
al wat warme dagen gehad, natuurlijk
weer gevolgd door (onweers) buien en
afkoeling. De Nederlandse afwisseling
van het weer heeft zo z’n charme en
geeft altijd stof tot gesprek. Het schijnt
het meest besproken onderwerp in Nederland te zijn. Het is ook een prettige
ijsbreker als je mensen tegenkomt. Wat
is het koud hè of lekker weertje hè? Je
hoeft niet meteen hele diepzinnige gesprekken aan te knopen. Je kunt eerst
even peilen hoe iemand in zijn of haar
vel zit voordat je over dingen begint die
er echt toe doen.
Op 7 juli houden we weer de traditionele buitenviering met medewerking
van Waimbaji en onder de bezielende
leiding van pastor Van de Reep. Het
thema van de viering is: ‘Laat je eerste
woord Vrede zijn’. Hoe begroeten wij
elkaar en onze gasten, onze gastheren
en passanten? Staan wij open voor
elkaar en hoe gaan wij met elkaar om?
De viering is al om 9.15 uur, na afloop

is het tijd voor koffie en daarna hebben
we de hele dag nog. Geen reden om
niet te komen dus.
Voor die tijd hebben we Hemelvaart
(30 mei), de Pinksternoveen (6 juni)
en Pinksteren (9 juni) nog. Op Hemelvaartsdag willen we met de liefhebbers
gaan ‘dauwtrappen’, ik schreef er vorige
maand al over. Om 7.30 uur gaan we
met een fluisterboot door onze mooie
natuur varend de dag begroeten. Er zijn
al een aantal aanmeldingen binnen,
maar hoe meer zielen… Graag opgeven
via broha17@planet.nl.
Het Pinksternoveen doet op donderdagavond Noorden aan. Om 19.30 uur
start de viering met medewerking van
Waimbaji. In de vorige Samenstromen
stond op pagina 27 het hele routeschema. Het centrale thema is ‘De kracht
van de Geest’. In twee kringen van negen vieringen nodigen we iedereen uit
om met ons mee te gaan op weg naar
Pinksteren en laten we ons elke dag
door een plaatselijke organiserende
werkgroep verrassen.

Lief en leed
Overleden
30 maart
8 mei
11 mei

Anneke de Bruin-Verlaat 			82 jaar
Lia van den Helder				59 jaar
Jan Pietersen 					83 jaar

Terugkijkend hebben wij het Hoogfeest
van Pasen gevierd met een dubbel koor. Cantabo zong samen met
Andante uit Nieuwkoop de verrezen
Heer toe. Beide koren staan onder
leiding van Hans Schoenmakers en
besloten de handen ineen te slaan. Een
goed initiatief waaruit blijkt dat over
de dorpsgrenzen heen kijken af en toe
helemaal geen kwaad kan.
Op 4 mei hebben we in het hele land
de gevallenen herdacht. In Noorden is
dat traditiegetrouw bij het oorlogsgraf
van Simon van Capel op ons parochiekerkhof. Pastor Van de Reep en de
heer Hendriks namens de gemeente
Nieuwkoop hielden een korte toespraak waarna het taptoesignaal klonk
en twee minuten stilte werd gehouden.
Na afloop van de plechtigheid hebben
we met een groepje geïnteresseerden
in de Jozefzaal de film The Railwayman
gekeken. Een ontzettend indrukwekkende film over een Britse militair die
vele jaren na de verschrikkingen van
de Birma-spoorlijn oog in oog komt te
staan met zijn toenmalige vijand en
hem weet te vergeven. Beide mannen
zijn bevriend gebleven tot de dood. Met
dit film-initiatief willen we de dodenherdenking in Noorden meer inhoud
en verdieping geven. De aanwezigen
vonden het een geslaagde avond.
De pastoraatgroep
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H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen op vrijdag

Onze koren

7 juni om 9.00 uur Eucharistieviering
21 juni om 9.00 uur Woord en Communieviering

Naast hun regelmatige bijdragen in de
weekendvieringen, wordt zowel koor
Revival als ons Caeciliakoor regelmatig
ingezet bij avondwake en uitvaarten.
Wat mogen wij ons als parochiekern
gelukkig prijzen dat we altijd een
beroep kunnen doen op één van deze
twee koren. Als het telefoontje binnenkomt waarin een overlijden wordt
gemeld gaat gelijk de telefooncirkel
in werking. Koorleden komen in grote
getalen naar avondwake en uitvaarten,
die van Caecilia ook in de parochiekern
van Nieuwveen en tel je die keren bij
elkaar op, kom je tot een respectabel
aantal vieringen. Dit is een dienst die
je aan je dorpsgenoten wilt verlenen,
het afscheid tot een mooie en waardige gebeurtenis maken. Het mag
niet zo bijzonder lijken, het zingen van
wat liedjes, maar voor familieleden
is een goed afscheid heel belangrijk.
Als dan de koorleden hun hele hart in
hun liedjes stoppen, is dat voelbaar
in de vieringen. En dat is, zo geloven
wij, één van de sterke kanten van onze
gemeenschap. We zijn er voor elkaar in
onze kerk als mensen afscheid moeten
nemen van een geliefde. Laten we onze
koren koesteren, ze verdienen het.

De Passion
Wie zich de Passion van vorig jaar
herinnert, weet zich wellicht nog te
herinneren dat dit een indrukwekkende
gebeurtenis was, die veel mensen emotioneerde. Aanwezig was iemand uit de
parochie in De Kwakel. Zij vond het zo
mooi dat ze wilde proberen om De Passion naar De Kwakel te halen. Er werd
overlegd met het parochiebestuur en
men stemde ermee in. Op 5 april was
het zover. We mochten weer een keer
dat prachtige verhaal met elkaar gaan
verbeelden. In samenwerking met de
parochianen van De Kwakel werden de
nodige voorbereidingen getroffen om
het ook hier tot een succesvol geheel
te maken. Hoe zou het daar klinken?
Het is zo’n ander gebouw dan ons
traditionele kerkgebouw. Dick Bontebal regelde alles tot in de perfectie en
was lang bezig om alle microfoons zo
goed af te stellen dat alle gesproken en
gezongen teksten loepzuiver overkwamen. Alle driehonderd kaarten waren
verkocht en om 15.00 uur begonnen we aan onze derde keer van De
Passion. En wat werd het weer mooi.
Ook hier de intense beleving die we in
Zevenhoven ervaren hebben. De reacties na afloop waren lovend; mensen
zeiden ontroerd te zijn toen het kruis
werd binnengedragen en de spijkers in
het hout werden geslagen. Vanuit het
koor Revival de reactie dat ze het deze
keer heel intens beleefd hebben. Het
zelfvertrouwen dat het met het zingen
wel goed zat, gaf de ruimte om meer
op te gaan in het verhaal. Het was al
met al weer een prachtige uitvoering.
Zo mooi zelfs, dat we alweer gevraagd
zijn voor volgende jaar in Mijdrecht. De
Passion on tour, het moet niet gekker
worden. Toch gaan we deze uitdaging
ook volgend jaar weer aan, want het is
zo mooi om te doen. Het verhaal heeft
eeuwigheidswaarde.

Communicantjes
Vandaag (10 april) zijn de communicanten van de kernen Nieuwkoop,
Nieuwveen en Zevenhoven naar de
bakker geweest. Daar hebben zij hun
eigen broodjes gebakken. Later was
de gezamenlijke broodmaaltijd in de
Orangerie. Dank aan ieder voor hun
inzet maar in bijzonder Bakker de Kruijf
die dit mogelijk heeft gemaakt.

Opbrengst Vastenactie
Dit jaar hebben we geld ingezameld
voor het eigen project op het platteland
Kinko C in Tanzania, van Kees Kempenaar en Els de With, om daar de drinkwatervoorziening te verbeteren. De

Communicantjes
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Zevenhoven

Palmpaasstokken
bewoners zijn kleine boeren die leven
van wat hun land opbrengt. Schoon
water moet worden gehaald bij bronnen ver in de heuvels een tijdrovende
en moeizame zaak. In het dorp zelf
worden nu watervoorziening aangelegd
voor verbetering van gezondheid en
welzijn van de bevolking. Het water uit
de heuvels komt door leidingen, geholpen door de zwaartekracht, en zorgt
er zo voor dat het hele jaar voldoende
veilig drinkwater beschikbaar is bij tappunten in het dorp. Deze actie heeft €
1.387,56 opgebracht. Dank namens de
bevolking en medewerkers.

Broodmaaltijd communicantjes
beert mensen te helpen die om een of
andere rede in financiële problemen zijn
gekomen. Het gaat vooral om één ouder
gezinnen, of bij mensen die zonder
werk thuis zitten. In de meeste gevallen
kunnen ze de huur niet meer betalen en
worden dan uit de huurwoning geplaatst.
In zulk soort gevallen kunnen ze een
beroep doen op de PCI welke gaat kijken
voor financiële steun in de vorm van een
overbrugging en of een renteloze lening.
Ook rond de kersttijd besteden we
aandacht aan de mensen die dat nodig
hebben. Als u meent dat uzelf of een
parochiaan een beroep wenst te doen op
de PCI dan kunt u zich richten.

willen we dit seizoen ook weer leuk
afsluiten. Dinsdag 18 juni verzorgen we
een high tea.
We starten om 12.00 uur met de voorbereidingen, zodat we omstreeks 13.30
uur kunnen gaan genieten.
Theepotjes graag meenemen.
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan op
voor 14 juni bij Joke jokevtol@gmail.
com (0172) 53 97 48.
De kosten hiervoor zijn € 8,50.
Graag tot 18 juni.
Gerda, Joke en Gerda

MOV, Jan Koot en Gerard van den Ham

Palmpaasstokken
Op vrijdag 12 april zijn in de Orangerie
de kinderen druk bezig geweest om
hun Palmpasenstok mooi te maken.
Zaterdag was de Palmpasen viering en
voor de kinderen was er in de Orangerie de kinderwoorddienst en na de
voorbede sloten wij ons weer aan bij de
viering en lieten de kinderen hun Palmpasenstok in de kerk aan de mensen
zien. Na de viering hebben de kinderen
nog een speurtocht in de Stiltetuin
gedaan.

Tweede collecte voor de PCI
Beste Parochianen, tijdens de viering
van zondag 23 juni wordt er een tweede collecte gehouden voor de PCI. De
PCI (Parochiële Caritas Instelling) pro16

www.rkgroenehart.nl

Namens de PCI

Activiteit orangerie
De zomer staat alweer bijna voor de deur
en dan nemen we even de tijd om te
relaxen, dus geen activiteit in de zomermaanden in de Orangerie. Natuurlijk

Lief en leed
Huwelijk
28 juni
15.00 uur
		

Ciska Harte en Peter Hoogervorst
Wij wensen Ciska en Peter een onvergetelijke dag en
een mooie toekomst.

Overleden
19 april
24 april

Harry van der Weijden				68 jaar
Wil Verkade					75 jaar

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Pinksteren – gave van
de Geest
Zondag 9 juni vieren we Pinksteren,
de gave van de H. Geest, God in ons.
De geest van liefde en vreugde, van
vrede en geduld, van vriendelijkheid
en goedheid, van geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
We danken God voor de gave van zijn
Geest en zingen Hem lof.
Door zijn geestkracht kunnen we
Jezus volgen en zijn liefde uitdragen
in ons persoonlijk leven.
Het is aan ons zelf om ja te zeggen op
het aanbod van zijn Geest.
In het zonnetje
In deze feestelijke Pinksterviering
hebben we extra aandacht voor de
leden van de geloofsgemeenschap
die verantwoordelijkheid nemen voor
een deel van het werk in de gemeenschap. In het onderhoud en beheer
of op het secretariaat, in de liturgie,
catechese of diaconie. Zij hebben een
persoonlijke uitnodiging ontvangen
voor deze viering.
Na de viering kunnen we elkaar
ontmoeten, dankzij de mensen die de
koffie verzorgen.
De pastoraatgroep

Nieuwe Alpha van start in
Hoogmade/Woubrugge

Ontmoeten, vragen en ontdekken
– dat doe je op Alpha. Alpha is een
introductie in het christelijk geloof die
ook in Hoogmade/Woubrugge wordt
aangeboden. Wereldwijd hebben ruim
24 miljoen mensen in 169 landen een
Alpha gevolgd.
Op dinsdag 24 september gaat een
Alpha van start. In tien interactieve en
gezellige bijeenkomsten ontdekken de
deelnemers wat het christelijk geloof
nu eigenlijk inhoudt. Elke avond begint
met een lekkere maaltijd. Hét moment
om elkaar op een ontspannen manier
goed te leren kennen. Na de maaltijd
luisteren de Alpha-deelnemers naar
een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp
centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreks-

groepen.
De cursus is gratis en vrijblijvend en
wordt gegeven van 19.00 tot 21.45 in
de bovenzaal van gebouw Immanuël,
Kerkstraat 1, Woubrugge. In Nederland hebben ruim 270.000 mensen
een Alpha gevolgd. Of je jong of oud,
gelovig of niet-gelovig bent; je bent van
harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van
het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk
voor meer informatie en verhalen van
Alpha-deelnemers op alphacursus.nl
of neem contact op met pastor Marjo
Hoogenbosch.

Speurtocht in kerk Hoogmade

Speurtocht in Hoogmade

Op donderdagmiddag 11 april hebben
de communicanten van Rijpwetering
en Hoogmade een speurtocht gedaan
door de kerk van Hoogmade. Aan de
hand van acht vragen ontdekten de kinderen onder leiding van Nabor Langstraat, die stagiaire is in onze parochie,
wat het tabernakel is en de Godslamp,
mochten de kinderen in de doopvont
kijken en bij het altaar, en kregen ze
een kijkje in de sacristie waar Nabor
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Hoogmade/Woubrugge

Foto’s van de eerste communicanten / foto: LIVINGmemories
uitleg gaf over de liturgische kleuren.
De speurtocht was een leuke manier
om spelenderwijs te horen over de
belangrijke plekken in de kerk en de
betekenis ervan. Het was een leerzame
én gezellige middag.

Eerste Heilige Communie
Hoogmade/Rijpwetering/
Oud Ade
‘Je wordt geroepen’
Op moederdag zondag 12 mei jl. in de
Eucharistieviering van 11.15 uur in de
O.L.V. Geboortekerk van Rijpwetering,
waarin pastor Bouke Bosma voorging
en stagiair Nabor Langstraat assisteerde, hebben alle 18 kinderen hun Eerste
Heilige Communie gedaan:
uit Rijpwetering: Tygo van der Poel, Cas
Hoogeboom, Jackie van der Geest, Job
Huigsloot, Len van der Geest, Leonore
Chauvet en Olaf van Diemen.
uit Hoogmade: Indy Frederiks, Joan de
Haas, Henk Mooren, Judith Mooren,
Madelief Mooren, Ruby Ouwerling,
Bastiaan van Loon, Myrthe van Loon,
Anna Tuitert, Julia Chylinsky en Nela
Chylinsky.
De kinderen hadden voor deze gelegenheid hun mooiste kleren aange18
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trokken en gingen eerst met hun gezin
op de foto in de tuin van de pastorie.
Gelukkig werkte ‘moeder natuur’ ook
mee en waren de buitjes net weggewaaid. Daarna kwamen de communicanten onder luid ‘Glory Glory Halleluja’
de kerk inlopen met hun brandende
doopkaarsen. Len van der Geest deed
het welkomstwoord, Madelief Mooren
de eerste lezing en Leonore Chauvet
de voorbeden. En Anna Tuitert had een
prachtige tekening voor op de voorkant
van het boekje gemaakt. Nabor Langstraat vertelde een mooi en duidelijk
verhaal over een herder die over zijn
schaapjes waakt. Daarna hebben alle
kinderen meegeholpen met het klaarmaken van de altaartafel. En het ‘Onze
Vader’ werd door hen luid en duidelijk in de kring voorgebeden. Daarna
volgde dan eindelijk echt de eerste keer
deelnemen aan de communie: iedere
communicant ontving samen met zijn
ouders en broertjes en zusjes de Hei-

lige Hostie van pastor Bosma. Aan het
einde van de viering werden plotseling
alle moeders, in plaats van hun kinderen, naar voren geroepen: zij moesten
hun ogen dicht doen…? Spannend
hoor…! Ze kregen van de communicanten allemaal een prachtige rode roos!
Ook alle communicanten kregen twee
presentjes: het boekje ‘Ik vier de mis
mee’ en een kaarsje met een engeltje.
Ontzettend bedankt aan iedereen die
aan deze viering een bijdrage heeft
geleverd, in het bijzonder het gehele
Anker team, pastor Bosma, Nabor
Langstraat, kinderkoor Losz, de kosters
van Rijpwetering, Pauline Chauvet en
Lucie van der Geest: het was echt een
prachtige en onvergetelijke viering!
Vera Nieuwenhuizen,
moeder van Madelief

Lief en leed
Overleden
1 mei

Martha Maria Elizabeth Jansen-Hogenboom

79 jaar

Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Succesvolle opbrengst
Vastenactieproject!

meer dan 60 gasten en tussen de
gangen door gaf Kees (geboren in Rijnsaterwoude) een presentatie over het
project en de gehele opbrengst van de
maaltijd kwam ten goede aan het eigen
project. Sonja heeft op vele momenten
de plantjesverkoop gehouden en ook
hier bleef er geen bloemenbak over.
Onder het motto: “Geef je spullen een
tweede kans” is er een Serreverkoop
gehouden op zaterdagmiddag 23
maart. Heel veel spullen werden aangeleverd, Twan had een taart gebakken,
en zowel buiten als in de serre was er
veel te koop. Er is veel verkocht en de
opbrengst was groot.

Er zijn dit jaar nieuwe activiteiten
bedacht; soms op heel korte termijn,
maar met de hulp van vele betrokken
mensen zijn we aan de slag gegaan en
kunnen wij terug kijken op een hele
succesvolle Vastenactiecampagne voor
ons eigen project in Tanzania.
De aftrap werd op 9 maart gegeven,
door leden van het koor Resonans. Zij
hebben samen met Kees loten verkocht
met een zeer mooi resultaat. Daarna
hebben pastor Bosma , Els de With en
Anneke op 20 maart de basisscholen
bezocht. Hierna gingen de kinderen
van de groepen 5-6 en 7-8 direct aan
de slag om op een creatieve manier
geld in te zamelen voor dit mooie project. Door het sluiten van het schoolgebouw van de Kleine Wereld werd
er nog een extra verkoop gehouden,
waardoor de opbrengst dit jaar zeer
hoog uitpakte, waarvoor heel veel dank
aan de kinderen van “de Kleine Wereld”
in Leimuiden en “de Kinderarcke “ in
Rijnsaterwoude.
Diezelfde avond mochten wij te gast
zijn bij “de WoudseDom maaltijd” van
de Protestantse Gemeente in Rijnsaterwoude. Zo werd het op deze manier
een solidariteitsmaaltijd. Er waren

Aansluitend aan de seniorenviering van
11 april werd er een solidariteitslunch
georganiseerd, waar veel belangstelling voor was. Er was onder andere
een grote pan tomatensoep van pastor
Bosma, en heerlijke broodjes, een
salade van Els en een abrikozen/krentenbroodje toe. Els heeft ook hier de
aanwezigen een mooie presentatie
getoond.
Op vrijdagmiddag 12 april werd bij de
koffiestop in de MCD-supermarkt in
Leimuiden weer een heel ander publiek
bereikt. Onder het genot van een
bekertje koffie of thee hebben Kees en
Anneke het winkelende publiek het een
en ander verteld over het drinkwatersysteem in Kinko.
In het klooster van de zusters Dominicanessen in Voorschoten zijn er
ook twee koffiestops gehouden. Zeer
geïnteresseerd hebben de zusters en
paters naar de presentatie geluisterd
en zij hebben samen ook een grote
financiële bijdrage geleverd. Samen
met de gehaakte dekentjes en gebreide
slofjes kan er uit Voorschoten ook een
mooi bedrag bijgeteld worden.
Op de website van de parochiekern
komt een uitgebreider verhaal voorzien
van meerdere foto’s.
Graag geef ik hieronder een overzicht
van de geweldige opbrengst van al
onze acties en donaties.

VOORLOPIGE OPBRENGST
VASTENAKTIE ST. JAN DE DOPER
2019 TANZANIA
Koffiestop MCD:
De Kleine Wereld:
De Kinderarcke:
Deurcollecte Kerk + gift
Solidariteitsmaaltijd
Woudse Dom
Seniorenlunch
Plantjesverkoop
Bus in de kerk
Serreverkoop
Loterij
Koffiestop/
haak-breiwerk zusters
Totaal

€ 94,60
€ 267,00
€ 63,41
€ 862,65
€ 400,00
€ 275,00
€ 186,00
€ 444,80
€ 713,30
€ 560,00
€ 581,40

€ 4468,16
+ 2 Engelse Ponden

Wat zijn we als kerkgemeenschap solidair geweest met de mensen in Kinko,
met Kees en Els en met elkaar. Ook
namens de pastoraatsgroep heel veel
dank, aan alle mensen die meegeholpen hebben met alle voorbereidingen
en bij de acties. Zonder u allen was
deze Vastenactiecampagne niet zo succesvol geweest.
M.O.V. Vastenactie,
Anneke Bosma
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Leimuiden/Rijnsaterwoude
Communicantjes uit onze
parochie
Na weken van voorbereiding mochten
Dennis Boere, Ean Hoogervorst, Pepijn
Potters en Nicole van der Schilden op
12 mei hun Eerste Heilige Communie
doen samen met andere communicanten in de Heilige Petruskerk in Roelofarendsveen. De kinderen zagen er
prachtig uit.
Het was een mooie viering met pastoor Glas en pastor Hoogenbosch,
waarin de communicanten heel wat
taken kregen: iedereen welkom heten,
lezen, de altaartafel klaar maken, collecteren en vredewensen uitdelen. Het
gemengde kinderkoor Little Stars en
Akkoord maakte de viering helemaal
compleet en feestelijk. Toen was daar
het grote moment, samen met papa en
mama naar voren om de Eerste Heilige
Communie te ontvangen, het was een
plechtig en indrukwekkend moment.

Communicantjes
Laat het dan zo snel mogelijk weten, in
ieder geval vóór 22 juni aanstaande of
je mee wilt doen aan deze wedstrijd bij
“Taartencomité St. Jan”.

een repetitie. Neem een vriendinnetje
mee en kom lekker zingen op dinsdagavond.
Meg van der Hoorn

Wij feliciteren de kinderen met het ontvangen van hun Eerste Heilige Communie en hopen hen nog vaak in de kerk
te mogen begroeten.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Taartenbakwedstrijd St.
Jansfeest
30 juni vieren wij het St. Jansfeest in
onze parochiekern daarvoor willen wij
jullie uitnodigen om een mooie taart te
bakken.

U hoeft het niet voor niets te doen
want een deskundige jury zal de creatieve mooi en lekkere taarten beoordelen en beloond worden met een leuke
prijs.
Daarna gaan wij gezellig genieten van
al dit lekkers.
Heb je er ook zin in gekregen om iets
moois en lekkers te gaan maken?
Dat is mooi!
20
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Neva Nindya, tel. (0172) 50 70 30 of
neva@casema.nl
Sonja Knelange, tel. (0172) 50 92 21 of
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl
Yvonne Koeleman, tel. (0172) 50 87 62
of imwkoeleman@hetnet.nl .

Nieuws van Akkoord
Het Kinder- en tienerkoor Akkoord
heeft het ook weer druk deze maand.
Zaterdag 8 juni vertrekken wij naar
Das Alten Land. We gaan daar zingen
met andere Duitse kinderen en allerlei
activiteiten doen. Zo vieren we Pinksteren in Duitsland en komen we maandag 10 juni weer terug. Zaterdag 15
juni hebben we ons jaarlijks uitje waar
we ook weer heel erg naar uit kijken.
Mocht je overigens denken ‘Ik wil wel
op het koor maar het seizoen is al bijna
voorbij dus het is het vast niet meer de
moeite waard’ dan mag je komende
weken ook een keertje langskomen bij

Peppelhofviering
Op vrijdag 14 juni is er om 9.30 uur een
Eucharistieviering in de Peppelhof. De
voorganger is pastor B. Bosma

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

Lief en leed
Overleden
16 april 		
1 mei 		

Riet Vianen-Westerbos 			83 jaar
Ben van der Voort
			56 jaar

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
4 juni 9.30 uur Eucharistie in Oud Ade.
Voorganger is pastor B. Bosma. Na de
viering is er koffie op de pastorie.

Communieronde
Er is een communieronde op 4 en 18
juni.

Seniorenochtend 18 juni
We zijn in 1993 begonnen met de seniorenochtenden. De eerste jaren waren er
steeds twee aparte vieringen voor Oud
Ade en Rijpwetering. Tijdens de restauratie van de kerk in Rijpwetering werd het
tijdelijk een gezamenlijke viering in Oud
Ade, en bij de heropening van de Ripse
kerk in 2000 één feestelijke viering in
Rijpwetering. Na nog 6 jaar twee aparte
vieringen, zijn we in 2008 overgegaan
naar één viering om en om in Rijpwetering en Oud Ade. Dit jaar organiseren we
de seniorenochtend voor de 25ste keer.
Uitnodiging
Op dinsdag 18 juni om 9.30 uur is er een
viering van woord en communie in de
kerk van Oud Ade. Voorganger is diaken
A. van Aarle, en het dameskoor verzorgt
de zang. We nodigen hiervoor alle 65
plussers en hun partners uit onze parochiekern uit.
Na de viering is er gelegenheid voor
ontmoeting in het dorpshuis met koffie
of thee en ’n glaasje.
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.
De pastoraatgroep

Secretariaat
Vanwege tweede pinksterdag is het
secretariaat op dinsdagmorgen 11 juni
geopend in plaats van maandag.

Pinksternoveen
zaterdag 1 juni
Zoals in de adventsweken wordt uitgezien naar Kerstmis, de geboorte van
Christus, wordt in de Pinksternoveen
uitgezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. Een periode
van negen dagen. Evenals voorgaande

jaren loopt de route van de Pinksternoveen ook weer via de kerk van Rijpwetering. Zaterdag 1 juni komt het vuur
vanuit Aarlanderveen.
Dit jaar is het in de vorm van een vesperdienst (of het avondgebed). De vespers
behoren tot de getijden in de roomskatholieke kerk en worden gebeden om
17.00 uur.
De Pinksternoveen is dus op zaterdag 1
juni aanvang 17.00 uur in Rijpwetering.
U bent meer dan welkom!
Nico Hoogenboom en Tineke van Hoornvan der Geest

‘Drie en toch een’
Op de zondag na Pinksteren viert de
Kerk het feest van de heilige Drie-eenheid. Dat klinkt ingewikkeld, en is ook
niet eenvoudig.
Het begrip Drie-eenheid is zelfs voor
volwassenen niet altijd gemakkelijk te
vatten. Het eenvoudigst te begrijpen is
het dat God op drie manieren in ons leven aanwezig is - Vader, Zoon en heilige
Geest.
Wij willen iedereen uitnodigen om hier
meer over te horen in de aanstaande gezinsviering/ eucharistieviering op zondag
16 juni om 9.15 uur in de kerk van Oud
Ade. Wij vieren samen met het kinderkoor LOSZ en onze voorganger pastoor
Jack Glas.
Hartelijk welkom!
Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Claudia Straathof en Katrin van Polanen

Actie Kerkbalans
Beste Parochianen,
Eerder deze maand ontving u huis aan
huis een brief omtrent onze Actie Kerkbalans.
Anders dan andere jaren, maar bewust
gedaan. Juist gedaan om niet regelmatige kerkgangers, onze jongere generaties
en onze niet-parochianen te bereiken.
Om hen duidelijk te maken dat we op de
huidige manier niet in staat zijn om beide
kerkgebouwen en kerkhoven te behou-

den voor onze dorpen.
Parochianen of andere begunstigers, die
al hebben bijgedragen dit jaar, worden
natuurlijk hartelijk bedankt voor hun gift.
Maar juist aan hen vragen wij medewerking hierover te praten met mede
dorpsbewoners, hun kinderen of overige
familie om ook hun verantwoording te
nemen en actief mee te doen. Actief
in bijdragen, actief in medewerking en
actief in bezoek aan onze vieringen.
Wij kunnen nog heel veel vrijwilligers
gebruiken om de zaken zoals nu worden geregeld te kunnen blijven doen.
Dit wordt echter veelal door ouderen
gedaan. Om continuïteit te waarborgen
hebben we juist jongeren (60- minners)
nodig. Voelt u zich aangesproken, neem
dan even contact op met Theo Witteman,
secretaris van de beheercommissie, tel.
(071) 501 80 65.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De beheercommissie

Eerste Heilige Communie Hoogmade/Rijpwetering/
Oud Ade
‘Je wordt geroepen’
Op moederdag zondag 12 mei in de Eucharistieviering van 11.15 uur in de O.L.V.
Geboortekerk van Rijpwetering, waarin
pastor Bouke Bosma voorging en stagiair
Nabor Langstraat assisteerde, hebben
alle 18 kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan.
Uit Rijpwetering: Tygo van der Poel, Cas
Hogeboom, Jackie van der Geest, Job
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Oud Ade/Rijpwetering
Huigsloot, Len van der Geest, Leonore
Chauvet en Olaf van Diemen.
Uit Hoogmade: Indy Frederiks, Joan de
Haas, Henk Mooren, Judith Mooren, Madelief Mooren, Ruby Ouwerling, Bastiaan
van Loon, Myrthe van Loon, Anna Tuitert,
Julia Chylinsky en Nela Chylinsky.
De kinderen hadden voor deze gelegenheid hun mooiste kleren aangetrokken
en gingen eerst met hun gezin op de
foto in de tuin van de pastorie. Gelukkig
werkte ‘moeder natuur’ ook mee en waren de buitjes net weggewaaid. Daarna
kwamen de communicanten onder luid
‘Glory Glory Halleluja’ de kerk inlopen
met hun brandende doopkaarsen. Len
van der Geest deed het welkomstwoord,
Madelief Mooren de eerste lezing en
Leonore Chauvet de voorbeden. En Anna
Tuitert had een prachtige tekening voor
op de voorkant van het boekje gemaakt.
Nabor Langstraat vertelde een mooi en
duidelijk verhaal over een herder die
over zijn schaapjes waakt. Daarna hebben alle kinderen meegeholpen met het
klaarmaken van de altaartafel. En het
‘Onze Vader’ werd door hen luid en duidelijk in de kring voorgebeden. Daarna
volgde dan eindelijk echt de eerste keer
deelnemen aan de communie: iedere
communicant ontving samen met zijn
ouders en broertjes en zusjes de Heilige
Hostie van pastor Bosma. Aan het einde
van de viering werden plotseling alle
moeders, in plaats van hun kinderen,

Communicantjes / foto: LIVINGmemories
naar voren geroepen: zij moesten hun
ogen dicht doen…? Spannend hoor…! Ze
kregen van de communicanten allemaal
een prachtige rode roos! Ook alle communicanten kregen twee presentjes: het
boekje ‘Ik vier de mis mee’ en een kaarsje
met een engeltje.
Ontzettend bedankt aan iedereen die
aan deze viering een bijdrage heeft geleverd, in het bijzonder het gehele Anker
team, pastor Bosma, Nabor Langstraat,
kinderkoor LOSZ, de kosters van Rijpwetering, Pauline Chauvet en Lucie van
der Geest: het was echt een prachtige en
onvergetelijke viering!
Vera Nieuwenhuizen,
moeder van Madelief

Goede God
Wat vraagt het een lef
om eerlijk in het leven te staan.
Om het rechtstreeks te zeggen als dingen niet kloppen.
Om op andere momenten juist te zwijgen.
Wat vraagt het een lef om onszelf te zijn.
Om ons niet te laten leiden door wat anderen doen.
Om op andere momenten juist ruimte te scheppen
voor anderen om die tot hun recht
te laten komen.
Goede Goed,
Wij bidden u; geef ons dat lef
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Kevelaer
Voor de jaarlijkse bedevaart naar
Kevelaer op 2, 3 en 4 september sluit
de inschrijvingstermijn op 30 juni.
Wanneer u nog meewilt, kunt u contact
opnemen met Hans van der Wereld tel.
(0172) 47 63 10.
Als u nog nooit in Kevelaer geweest
bent, is dit dus een mooie gelegenheid
om dat nu eens wel te doen. U zult er
beslist geen spijt van hebben! Want wat
is er mooier dan met een aantal bekenden uit de omgeving en onder leiding
van onze pastores Bouke Bosma en
André van Aarle te genieten van deze
Mariabedevaart?

Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
De V van Verdieping

is de viering in de Petruskerk.

In ons vorige woord van de pastoraatsgroep hebben we de eerste “V”
uit het beleidsplan belicht: de V van
verbinding. Nu een samenvoeging
van de eerste met de tweede V, de V
van verdieping.

Zaterdagavondviering
Dit jaar vervallen de zaterdagavondvieringen in de zomermaanden (half
juni t/m eind september).

Verdieping door verstilling
Vanuit de parochie hebben we signalen ontvangen over het verdwijnen
van de stilte in de kerk. Het wordt als
een gemis ervaren. Wij nodigen u uit
om bij het binnenkomen van de kerk
en tijdens de viering de tijd te benutten voor verdieping en verstilling. We
hebben uw medewerking nodig want
geluid doorbreekt altijd de stilte en
wie stil wil zijn kan helaas het overige
geluid niet stoppen.
Dauwtrappen
Tijdens het dauwtrappen op Hemelvaartsdag zullen we naast de verbinding, met onze protestantse en
remonstrantse broeders en zusters,
ook verdieping zoeken tijdens de
wandeling. Op donderdag 30 mei om
07.00 uur start de wandeling bij de
Schakelkerk aan de Kerkstraat 11 te
Oude Wetering. Aan het einde van
de wandeling kunnen we met elkaar
wat eten en drinken en daarna een
eigen keuze maken voor het vervolg,
de viering in de Schakel- of de Petruskerk.

Pinksternoveen
Elders in dit blad leest u meer over
de Pinksternoveen. Negen dagen
lang bereiden we ons voor op het
Pinksterfeest, negen momenten van
verbinding, verdieping en bezinning.
Van harte aanbevolen. Dinsdag 4 juni

Patroonsfeest
Op 30 juni vieren wij om 9.15 uur het
patroonsfeest in de Petruskerk. Pastor
van de Reep zal in deze viering voorgaan en pastoor Glas sluit later bij de
festiviteiten aan. Wij moeten ons nog in
het definitieve programma verdiepen.
Het belooft een bijzondere viering te
worden met aansluitend een aangeklede koffie, borrel en andere verrassingen, dus noteer deze datum alvast
in uw agenda. Van harte welkom!
Namens de pastoraatgroep,
Ellen van der Willik

Van de PCI
Graag willen wij u informeren over ons
werk én de zaken waar wij ons op dit
moment mee bezig houden. Daarnaast
willen wij u graag op de hoogte stellen
van enkele bestuurswijzigingen binnen
de PCI Emanuel.
De PCI helpt mensen uit de (voormalige) Emanuelparochie die financiële
hulp nodig hebben en geen beroep
(meer) kunnen doen op bestaande
sociale voorzieningen.
Ons doel is om mensen in onze omgeving een steuntje in de rug te geven
zodat zij weer even lucht hebben in
hun financiële situatie. Wij beheren een
vermogen wat in de loop van enkele
eeuwen is opgebouwd uit giften en
nalatenschappen van parochianen.
Regelmatig ontvangen wij particuliere
verzoeken voor ondersteuning die
wij snel en in stilte behandelen. Ook
hulpinstanties doen steeds vaker een
beroep op ons.
Daarnaast is onze PCI (samen met andere PCI-en uit de omgeving) betrokken
bij de realisatie van Hospice Amandi en

heeft zij een actieve rol in de uitbreiding van de begraafplaats aan het
Noordeinde te Roelofarendsveen.
Wij hebben inmiddels afscheid genomen van een aantal gewaardeerde
bestuursleden, namelijk Theo Akerboom, Nico Castelein, Idi van der Meer,
Marian van Kampenhout en Carl van
der Zwet.
Een aantal nieuwe bestuursleden zijn
aangetreden zodat het bestuur weer
op volle sterkte is. En het is fijn dat het
nieuwe bestuur voor advies nog een
beroep kan doen op enkele oud-bestuursleden.
Ons huidige bestuur bestaat uit: Stefan
van der Zwet (voorzitter), Dirk Hoogenboom (secretaris t/m 1-6 a.s.), Wilco
Hogenboom (penningmeester) , Angela
Ludlage (lid), Fien Akerboom (lid) en
Myriam van der Meer (lid/secretaris
vanaf 1-6 a.s.)
Bent u in financiële nood gekomen of
kent u mensen die de hulp van de PCI
goed kunnen gebruiken, laat het ons
weten. Stuur een mail naar pci@emanuelparochie.nl

MOV
Beste parochianen
De scholen hebben dit jaar ook weer
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Oude- en Nieuwe Wetering/ Roelofarendsveen
mee gedaan met de vastenactie,
De kinderen van de Klimboom zijn heel
goed bezig geweest, zij hebben maar
liefst € 1.280,32 opgehaald, de kinderen van de Roelevaer € 373,20.
Heel hartelijk bedankt.
Jolanda en Thea, van de vastenactie

1e H. Communie (2 verhalen
voor u)
Bijzonder mooi was de voorbereiding
op de Eerste Heilige Communie. Zowel
ouders als kinderen zijn 6 x bijeen
geweest.
Diverse onderwerpen zijn aan bod
gekomen. Op een fijne wijze werden
gedachten uitgesproken en gedeeld.
Er is veel aandacht besteed aan een
programma vol afwisseling en interactie. Uit verhalen bleek dit ook heel
goed gelukt te zijn bij de kinderen.
Met elkaar gingen we dus op weg naar
zondag 12 mei!
Ik had veel zin om naar de kerk te gaan.
Het was wel spannend. Iedereen zag er
heel mooi uit. We liepen de kerk in met
onze doopkaars. Er waren heeeeeel
veel mensen. We mochten in het midden zitten. Het was leuk om de liedjes
mee te zingen. Ik was zenuwachtig voor
de communie. We hebben wel goed
geoefend. Mama kreeg een bloem omdat het ook nog moederdag was. We
kregen een mooi boek cadeau en thuis
was het feest daarna.

was op 12 mei.
Wat was het een bijzondere, speciale
en indrukwekkende viering!
Marcel, Irma en Renske
Zondag 12 mei heb ik mijn communie
gedaan. Ik vond het leuk. Mijn broodje
smaakte wel een beetje lekker. Ik heb
de wijn geschonken bij de pastoor. En
ik heb een beetje met het kinderkoor
mee gezongen. Ik heb mijn moeder
een roos gegeven voor Moederdag en
die vond ze heel mooi. Ik heb leuke
cadeautjes gekregen en het was een
leuke dag.
Siem de Jeu

Doordeweekse vieringen
Iedere dinsdag om 09.00 uur in de
Petruskerk
Iedere woensdag om 07.00 uur in de
Petruskerk
Iedere vrijdag om 09.30 uur in Gogherweide
Iedere zaterdag (m.u.v. de 1ste zaterdag van de maand) om 16.00 uur in
Zorgcentrum Jacobus
Extra deze maand
4 juni 19.00 uur viering Pinksternoveen
7 juni 19.00 uur toediening H. Vormstel

Wie je ook bent
Wie ik ben
wat ik voel
wat ik denk
wat ik wil
het is niet
zomaar te zeggen
het is niet
aan iedereen uit te leggen
ik weet het
zelf niet precies
je kunt het
vragen misschien
aan mijn vrienden
ze zullen
wel antwoorden geven
stukjes bij beetjes
zoals bij een legpuzzel
maar waar het om gaat tenslotte
is wie ik ben voor jou
ik hoop dat ik
jou een beetje gelukkig maak
wie je ook bent.
Henk Herstel

Lief en leed
Skeeze via Pixabay
Heel veel dank aan ieder die ons op
weg heeft geholpen naar de Eerste
Heilige Communie en iedereen die er
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Overleden
30 april
13 mei
17 mei
17 mei

Johanna Rodewijk-de Prie 		
Jacoba Wilhelmina Maria de Koning-Loos 		
Catharina Elisabeth Maria Zwartjes-Huigsloot		
Johanna Antonia van den Haak-van den Broek 		

95 jaar
93 jaar
96 jaar
92 jaar

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Spring op!
Wat huppelt daar vrolijk door de wei?
Het is een lammetje, lenteblij!
Het heeft de kolder in zijn kop:
spring op, spring op, spring óp!
Wie springen touwtje op de stoep?
Larissa, Megan, Thijs en Joep!
Het touw draait rond van flop, flop, flop.
Spring op, spring op, spring óp!
De Geest van God, de Pinksterwind
blaast vuur in elke Jezusvriend,
Niet bang meer zijn, geen zwaar getob!
Spring op, spring op, spring óp!
De Geest van God, de Pinksterkracht
die alles ooit aan ’t rollen bracht,
jij voelt hem in je harteklop!
Spring op, spring op, spring óp!
2019 Marjet de Jong

Nieske Selles - ten Brinke ‘Vier het samen’ met je
gezin toeleven naar christelijke feestdagen
Vier het samen bevat handreikingen om
van elke christelijke feest- en hoogtijdag
een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft
de mogelijkheid om zelf de elementen/
werkvormen te kiezen die passen bij het
gezin.
Een waardevol en praktisch handboek
waar je jaren mee uit de voeten kunt!
Gericht op gezinnen met kinderen van
3-11 jaar. Uiteraard ook geschikt voor
het basisonderwijs en het kinderwerk in
de kerk.
Vier het samen biedt voor advent en
kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag,
lijdenstijd en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
• een korte inleiding
• bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
• vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
• (creatieve) verwerkingsvormen
• vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten

Geloofsvraag
Op zoek
Lijkt het je als ouder leuk om iets
rond kinderen en de kerk te doen (op
momenten die je zelf kunt plannen)
maar is het er gewoon nog niet van
gekomen? De redactie van Spraakwater
is op zoek naar versterking!! Stuur een
berichtje naar samenstromenspraakwater@gmail.com. Gewoon doen! Ook
ideeën voor leuke, nieuwe rubrieken
zijn van harte welkom!
Hoe bereid ik me voor om te gaan
biechten.
Als je besluit om het sacrament van
boete en verzoening te gaan ontvangen
is het goed om hier serieus aandacht
aan te gaan schenken.
Het gaat er niet om een lijst van zonden
op te stellen, en ook niet om je hele
doen en laten tot in het kleinste detail
na te gaan. Het gaat er om, om in alle
oprechtheid te kijken naar wat er schuil
gaat onder de oppervlakte van je leven.
Begin eens met na te denken waar je
God voor zou kunnen danken. Er is
vast veel om God voor te bedanken. Je
hebt iets moeilijks overwonnen, je kent
vreugde en vele andere blijde gebeurtenissen die je hebt mogen meemaken.
Het is de moeite waard deze ervaringen
voor God neer te leggen.
Een formele opsomming van zonden is
echt geen vereiste. Maar concrete momenten in leven benoemen waar je niet
trots op bent, kunnen je wel dichter
brengen bij datgene waarvan je onrustig wordt. Zoals bijvoorbeeld een houding van trots, van jaloezie, boosheid of
van onverschilligheid etc. Alles wat een
oprechte relatie (zoals bijvoorbeeld een
vriendschap) met iemand anders in de
weg staat of zelfs verbreekt.
In alle eenvoud staan we dan voor God
en vragen Hem genezing en vergeving.
De liefde van God helpt mensen overeind en vult vanuit zijn barmhartigheid
aan wat er in ons mensenleven ontbreekt.
Bouke Bosma, priester
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Clara & Franciscus Algemeen

OMZIEN naar de ander
Resultaten en ervaringen van ons
eigen project in de vastentijd
`Schoon drinkwater voor Kinko C`
Bijna 10 jaar werkten wij, Kees Kempenaar en Els de With,
op het platteland van Tanzania aan de verbetering van drinkwatervoorziening. Nu wonen wij in Leimuiden, maar nog
steeds wordt er door de Tanzaniaanse stichting Chamavita
elk jaar in een nieuw dorp een waterproject aangelegd. Wij
blijven hen steunen met financiering daarvoor, via onze Nederlandse stichting SPOTTanzania. Dit jaar `adopteerde´ de
Clara en Franciscus federatie het dorp Kinko C om voor de
inwoners daar schoon en betrouwbaar drinkwater te realiseren. Dat was dus werk aan de winkel! Voor ons en alle MOV
groepen!
Wat voelden we ons welkom en gewaardeerd bij al die vieringen, solidariteitsmaaltijden en andere activiteiten die door
de MOV leden waren georganiseerd. Al weken vóór de vastentijd kregen we verzoeken om foto´s en informatiemateriaal over het waterproject naar hen toe te sturen. Iedere MOV
groep ging daarmee op eigen manier aan de slag: een fotopresentatie op grote panelen voor in de kerk, een aankondiging in de schoolkrant, een uitnodiging voor een vastenmaaltijd. Tijdens de vastentijd was er elke zondag een viering
in één van de zes parochiekernen van de Clara parochie. Op
de weekdagen scholenbezoeken in de Franciscus parochie.
En koffiestops in supermarkten. En vastenmaaltijden. Soms
dubbele afspraken. Dat kon gelukkig ook nog omdat we met
zijn tweeën zijn. Diapresentaties voorbereiden, fotoboeken
en spullen bij elkaar zoeken. Het was intensief en we hebben
er van genoten.
Het is de stimulans die je voelt bij het samenwerken met
inspirerende en actieve mensen. Pastores die het project
noemen in hun voorbeden en aanbevelingen voor collectes.
MOV leden die koken voor 30 mensen, die voor elke zondag
weer een nieuwe appeltaart bakken, die een waterboekje
samenstellen met leuke vragen en opdrachten voor de
schoolkinderen, die een ingenieus waterleidingspel in elkaar
zetten om kinderen te laten ervaren hoe dat eigenlijk werkt.
Het was indrukwekkend.
Dat gold ook voor de belangstelling die de bezoekers van
alle bijeenkomsten toonden. Vooral bij groepen in kleinere
zaaltjes kwamen er vaak leuke en geïnteresseerde vragen:
`Hoe werken SPOTTanzania en Chamavita samen met de
plaatselijke overheid. Lukt het de dorpen om hun eigen watervoorziening te onderhouden, zoals de bedoeling is?` Dan
ontstonden er vaak geanimeerde gesprekken, met – vooral
bij de senioren- ook veel herkenning van hoe vroeger de
watervoorziening in Nederland georganiseerd was. En begrip
voor hoezeer de staat van onderhoud per dorp verschilt, gewoon omdat de vrijwilligers van het watercomité in het ene
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dorp er harder aan trekken dan in het andere. Net als met
vrijwilligerswerk bij ons in Nederland……
Die directe uitwisseling, met het gevoel van solidariteit over
grenzen heen, is ongelooflijk waardevol. Maar ook de financiële opbrengst van alle MOV acties bij elkaar is boven verwachting! Zie het hierbij gaande overzicht. Dat betekent dat
de begroting voor Kinko C volledig is gedekt. Het meerdere
kan worden gebruikt voor het volgende dorp Kinko D. Wij
danken alle parochiekernen voor hun bijdrage aan dit geweldige resultaat.
Eigen Doel: Schoon water voor Kinko C, opbrensten

Kees Kempenaar en Els de With

Vraag en aanbod
Graag wil ik doorgeven dat de spullen goed zijn aangekomen
bij ons en dat wij er erg blij mee zijn. Het was een erg goede
inzameling en er zijn spullen bij waar wij erg om verlegen
zaten. Ook de andere spullen zullen zeker in een project verwerkt worden voor Afrika.
Nogmaals onze hartelijke dank.
Met vriendelijke groeten
Johan van Vraag en Aanbod

Clara & Franciscus Algemeen
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Clara & Franciscus Algemeen
Fusie PCI-en H.Clara
Op 10 april ondertekenden de besturen van de vijf PCI-en in
de parochie H. Clara het verzoek aan de bisschop tot fusie
van de PCI-en in de parochie van H. Clara.
Vooraf ging Bouke Bosma voor in een eucharistieviering
waarbij zegen werd gevraagd voor de fusie en het werk van
de PCI. De Adrianuskerk in Langeraar was stevig gevuld op
deze woensdagavond. De bestuursleden van de PCI-en van
H. Clara waren voltallig aanwezig alsmede vertegenwoordigers van de parochie, federatie en het bisdom.
Na de viering volgde een samenkomst in de grote zaal van
de pastorie. Onder het genot van een kop koffie memoreerde Jan Maassen van het bisdom Rotterdam in het kort de
geschiedenis van de PCI en het fusietraject.

Kerk is PCI
Hoop, geloof en liefde. Ons geloof is gebaseerd op liefde, het
omzien naar elkaar. Reeds in de eerste plaatsen van samenkomst van gelovigen werd aandacht besteed aan de armen.
Achter in de eerste kerken was een grote tafel aanwezig. De
gelovigen brachten dan eten en drinken mee naar de kerk.

Het werk van de PCI is gebaseerd op vertrouwen en zonder
aanziens des persoons. Inzicht in de gemeenschap is hierbij
van belang. Het gaat immers vaak om verborgen armoede.
Pastoor Theo Van Steekelenburg was zodoende altijd aanwezig bij de behandeling van de diaconale onderwerpen in de
vergaderingen van de PCI in Langeraar. Toen Theo van Steekelenburg ook voorganger werd in Aarlanderveen, bracht
hij de beide PCI-en met elkaar in contact. Bij het ontstaan de
federatie De Regenboog zijn deze contacten uitgebreid naar
alle PCI-en welke nu binnen H. Clara werkzaam zijn.
Zeven jaar geleden werden binnen dit overleg van PCI-en de
eerste gesprekken gehouden over een fusie. Hierbij kwamen
veel verschillen en heel veel vragen naar boven. De besprekingen over de fusie werden in de wacht gezet maar de samenwerking versterkt.
In 2017 is de fusie weer op de agenda geplaatst. Door de
samenwerking zijn veel vragen helder geworden en de fusiebesprekingen zijn zeer voortvarend verlopen.
Een nieuwe organisatie is opgezet met een centraal bestuur
en lokale werkgroepen. De penningmeesters zijn druk geweest met het inventariseren van eigendommen, afspraken
etc. alsmede het invlechten van de administratie.
10 april is een historische mijlpaal in het tot stand komen
van één PCI voor de parochie H. Clara.
Het verzoek, ondertekend door voorzitters en secretarissen
van de bestaande PCI-en, is naar de bisschop. We gaan er
van uit dat dit najaar de bisschop het verzoek middels een
decreet zal honoreren.
Namens de PCI-en H.Clara

AANDACHT

Na de viering bleef men nog na in de kerk voor samenzijn
en overleg. Hierbij werd ook gegeten waarbij met namen
de armen, die niets te eten hadden, werden uitgenodigd.
Deze traditie is heel lang volgehouden. In de loop der tijden
heeft de maatschappij zich verder ontwikkeld. Ook de kerk is
hierin meegegroeid. De maatschappij heeft zich anders georganiseerd en heeft sociale regels ontwikkeld. Binnen de kerk
zijn, 2 eeuwen terug, de armenbesturen ontstaan. De sociale
ontwikkeling is steeds verder doorgegroeid en de overheid
heeft de taak van de kerk, lees armenbesturen, grotendeels
over genomen. Toch zijn er altijd situaties waarbij de strakke
regels van de overheid tekort schieten. De armenbesturen
zijn vorige eeuw daarom omgevormd tot Parochiële Caritas
Instellingen.
Daar waar de regels van de maatschappij niet snel genoeg
kunnen reageren of daar waar er een hiaat in de regelgeving
zit, kan een beroep op de PCI worden gedaan. De PCI fungeert hierbij als een soort vangnet voor mensen die in financiële problemen zitten.
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we hebben elkaar nodig
dat is toch zonneklaar
want mensen willen warmte
en aandacht voor elkaar
waarom niet even praten?
waarom geen lieve lach?
zo zorg je voor een lichtpunt
ook op een donkere dag
zo laat je een lichtje schijnen
bij mensen die in stilte kwijnen
iemand die naar je luistert
iemand die met je praat
dat is nu juist datgene
waar ‘t bij mensen om gaat

Algemeen
Radio Maria Nederland
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24
uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via
DAB+, internet en de app. Radio Maria Nederland maakt deel
uit van de World Family of Radio Maria, een overkoepelende
organisatie voor meer dan 75 radio Maria Stations Wereldwijd.
Radio Maria is er om de mensen te ondersteunen in hun geloofsleven. Dit doen we onder andere door samen te bidden
en informatie over het geloof uit te zenden, zegt programmadirecteur pater Elias over de doelstelling van het station.
Bijzonder aan het project is dat radio Maria geen reclame
uitzendt. Ze onderneemt geen commerciële activiteiten en
krijgt geen enkele subsidie van de overheid. Het project
wordt volledig gefinancierd door de donaties van vrijgevige
en betrokken luisteraars.
Naast het direct luisteren via de radio biedt Radio Maria
meer dan 4800 uitzendingen aan via de audiotheek welke u
op ieder gewenst moment kunt beluisteren. De uitzendingen
zijn eveneens doorzoekbaar op thema, spreker, datum en
trefwoord.
In 1983 begon radio Maria in Italië als parochieradio. Het
doel was om de parochianen te infomeren en geestelijk te
ondersteunen door het uitzenden van gebeden de Eucharistieviering en het rozenkransgebed. Toen dit in een behoefte
bleek te voorzien, richtten in 1987 leken en priesters samen
de vereniging Radio Maria op om uit te kunnen breiden. Al
gauw kwamen er vanuit de hele wereld aanvragen om ook
een Radio Maria te mogen oprichten. Het resulteerde in
1998 in de oprichting van de World Family of Radio Maria.
Radio Maria is momenteel wereldwijd te beluisteren in meer
dan 60 landen en verspreidt het Evangelie onder miljoenen
luisteraars in hun eigen taal.
Meer informatie over Radio Maria Nederland
Website: www.radiomaria.nl.

Pastorale School – 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 Hoogmade 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 secretariaat, info@rkgroenehart.nl.

Zomerreis maandag 19 augustus
t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar
Beauraing
De zomerreis 2019 gaat
naar de bedevaartsplaats Beauraing in de
Belgische Ardennen. In
1932/1933 verscheen de
heilige maagd Maria hier
33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje.
Zij toonde zich als Onze
Lieve Vrouw van het
gouden hart. Sindsdien
komen er vele pelgrims
om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de
feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims,
ook uit de omringende landen aan deel nemen. Ook wij zijn
dit jaar er bij.
Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan
dit bedevaartsoord maar ook voor mooie wandelingen in
het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk
aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas. Met een
kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van
daar uit een schitterend uitzicht over de stad.
Wie het sportiever wil kan ook een kanotocht over de Lesse
maken of ondergronds gaan in de grotten van Han. Ook nodigen de binnenstad van Namen, de oude abdij Maredsous
of de stad Luxemburg uit voor een bezoek.
Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de
bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.
Vertrek: maandag 19 augustus, 13.00 uur vanuit Limbricht
Terug: zaterdag 24 augustus, 12.00 uur in Limbricht Kosten
ca. € 450,- (vol-pension)
Opgave tot 15 juli bij www.platform30plus.nl of pastoor
M. Otto, m.a.j.otto@hetnet.nl of tel. (046) 451 55 95.
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ROOSTER H . CLAR A P AR OCHIE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

zondag
2 juni

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

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

zaterdag
8 juni
Pinksterzaterdag

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

zondag
9 juni
Pinksteren

10.00 uur
• Kinderviering

zaterdag
1 juni

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas

maandag
10 juni Tweede
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma

zaterdag
15 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas

zondag
16 juni

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord's Voice
• Parochiaanvoorganger

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

zondag
23 juni
Sacramentsdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma

zaterdag
29 juni

geen viering
(verplaatst naar zondag i.v.m.
het Patroonsfeest)

zondag
30 juni

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Jubilans
• Gebedsleider

Wekelijks

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

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

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

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

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Na de viering oecumenisch
koffiedrinken in het Parochiehuis
(naast de kerk)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Kinderwoorddienst
• A. Vijftigschild

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Icoonwijding (koffie na de viering)
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro
• Parochiaanvoorganger

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Flos Campi
• Koffie na de viering
• B. Bosma

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

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

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

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

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• M. Jagerman

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24
zaterdag
1 juni

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Resonans
• Gebedsleider

zondag
2 juni

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

zaterdag
8 juni
Pinksterzaterdag

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Parochiaanvoorganger

zondag
9 juni
Pinksteren

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

maandag
10 juni Tweede
Pinksterdag

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas

10.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zaterdag
15 juni

zondag
16 juni

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

zaterdag
22 juni
Sacramentsdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild

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

zondag
23 juni
Sacramentsdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• A. Vijftigschild

zaterdag
29 juni

viering vervalt (i.v.m. Dankviering en
Parochiefeest morgen)

zondag
30 juni

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Faith
• Dankviering H. Vormsel
(Parochiefeest)
• H. van de Reep

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

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

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

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

JUNI 2019
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

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

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jeugdkoor LOSZ
• Gezinsviering
(na afloop koffie en limonade)
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle
9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Joy
• Gebedsleider

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

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

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

Wat wij lezen op de
zondagen in juni
2 juni
7e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 7, 55-60
tussenzang: Psalm 97/96
tweede lezing : Apok. 22,
12-14.16-17.20
evangelie: Joh. 17, 20-26
9 juni
Pinksteren
eerste lezing: Hand. 2, 1-11
tussenzang : Psalm 104/103
tweede lezing: 1Kor. 12,
3b-7.12-13
evangelie: Joh. 20, 19-23
16 juni
Heilige Drie-eenheid
eerste lezing: Spr. 8,22-31
tussenzang: Psalm 8
tweede lezing: Rom. 5,1-5
evangelie: Joh. 16,12-15
23 juni
Sacramentsdag
eerste lezing : Zach. 12,
10-11
tussenzang: Psalm 110
tweede lezing: Gal. 3,26-29
evangelie: Lc.1,57 66.80
30 juni
13e zondag door het jaar
eerste lezing : 1
Kon.19,16b.19-21
tussenzang: Psalm 16/15
tweede lezing: Gal. 5,
1.13-18
evangelie: Lc. 9,51-62
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onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf,
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Josine
Verhagen-van Velzen.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop
Kopij nr. 6 (juli/augustus 2019) kunt u uiterlijk op
10 juni aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 28 juni.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

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

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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

N
E
R
E
JONG
RockSolid 10 jaar

Dit jaar bestaat RockSolid Aarlanderveen 10 jaar. Daar zijn
we erg trots op.
We hebben mooie en minder mooie momenten met onze
groepen gehad. Zo zijn we jaren naar de stargames geweest
en vielen we zelfs een aantal jaar in de prijzen. Ook hebben
we verschillende jaren meegedaan met de jaarlijkse katholieke zaalvoetbal- en volleybaltoernooien. Wel met minder
succes, maar zeker niet met minder plezier en lol. Ook zijn
we jaren met veel plezier naar de katholieke jongerendagen
gegaan.
Elk jaar konden we rekenen op +/- 15 tieners per avond. Helaas loopt dit de laatste tijd wat terug en wordt de groep bijna
te klein om deze activiteiten nog te ondernemen. Daarom
vragen we u om met ons mee te denken. Kent u tieners in de
leeftijd van 10 – 16 jaar, wijs ze dan eens op onze avonden.
Op deze bladzijde vindt vindt u de verschillende data. Of
neem contact op via rocksolidta@hotmail.com of bel
tel. (06) 46 11 44 34.
We hopen nog vele jaren Rock Solid te kunnen blijven doen,
zodat onze jonge tieners een leuke en mooie plek hebben
om, al spelenderwijs, met het geloof bezig te zijn.
Wij hebben er nog super veel zin in en hebben grote plannen.
Onze volgende datums zijn
16 en 30 juni
14 juli
Van 18.42 tot 20.26 uur.
Team RockSolid

Thema-avond Westland
RKJ westland is een Jongerengroep voor jongeren tussen de
16 en 30 jaar. Elke derde woensdag van de maand organiseren zij een thema-avond in het parochiehuis van de Onze
Lieve Vrouw van Goede Raadkerk (Dijkstraat 25 te Honse-

lersdijk). De thema-avonden zijn voor
alle jongeren die zich willen verdiepen
in het geloof, ervaringen met het
geloof willen delen of op zoek willen
gaan naar God. De avond begint om
18.00 uur met een Heilige Mis in de
Kapel. Vervolgens wordt er om 18.45
uur gegeten. Deze maaltijd is door een aantal jongeren
zelf bereid. Om 20.00 uur wordt er door een (gast)spreker
gesproken over het thema. Daarna is er ruimte voor een
discussie, gesprek of een andere
manier om het thema te benaderen. Het duurt tot 22.00 uur
maar er is nog wel tijd om wat
na te praten en iets te drinken.
Kom langs op 19 juni. Er is dan
een afsluitende BBQ. De perfecte
gelegenheid om nieuwe mensen
te ontmoeten!

RKJ Leiden Teen
In Leiden is er een club tieners die elke maand bij elkaar
komt. De groep is gebaseerd op samen eten en plezier
maken maar ook verdiepen ze zich in hoe ze Christus
beter kunnen leren kennen. Ook zet de groep zich in voor
naasten. Het is voor jongeren die op de middelbare zitten
of het vormsel al ontvangen hebben. De groep komt 7 juni
bij elkaar om 18.30 uur op de Lorentzkade 16A te Leiden.
Er zal dan eerst gegeten worden

Vuurdoop in Rotterdam
Alle vormelingen kunnen 8 juni weer meedoen aan het
fantastische evenement: de Vuurdoop. De hele dag zit
weer vol spanning, actie en spektakel voor jongeren. Het
gaat een feestelijke dag worden om nieuwe mensen te
ontmoeten en te praten over wat het vormsel nou eigenlijk is. Het Bisdom Rotterdam viert dit jaar het jaar van de
Roepingen en dit zal zeker een speciaal plekje krijgen in
de Vuurdoop.

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

AGENDA
7 juni

Solid Friends Noorden

21 juni

Rock Solid Noorden

16 juni

Rock solid Aarlanderveen

30 juni

Rock Solid Aarlanderveen

