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Kijkt u weleens naar de quiz De slimste mens. Daar zegt de presentator altijd: we gaan beginnen. Dat doen wij ook weer. De vakantie 
is voorbij, de werkgroepen komen weer bij elkaar, het team begint weer met cursussen, de televisievieringen komen weer en ook de 
federatieweek, inmiddels een goede traditie. Het programma vindt u in dit nummer. Maar niet alles gaat goed. Zo gaat de reis naar 
Lourdes niet door, te weinig deelnemers. Laten we hopen dat het bij dit minpuntje blijft en verder alles gaat zoals het moet gaan en 
misschien nog wel beter.

Wij hopen dat het komende jaar een goed jaar mag worden en vooral dat u met veel plezier de Samenstromen zult blijven lezen. Wij 
zullen in ieder geval ons best blijven doen om er een mooi blad van te maken.
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“Je bent volmaakt schoon, mijn vrien-
din, zonder enig gebrek”.
Deze tekst is in het Latijn in de kerk van 
Nieuwkoop te vinden. Zou je toch niet 
verwachten. Het wordt wat duidelijker 
als je weet dat het een afgeleide tekst 
is uit het Oude Testament, Hooglied 
hoofdstuk 4 vers 7. Men ging er tijden 
van uit dat dit geschreven zou zijn door 
koning Salomon, en dat hij in deze 
tekst zijn geliefde beschrijft, maar dat is 
nooit echt duidelijk geworden. 
De tekst is te vinden op de linker grote 
kandelaar die bij het Mariabeeld staat. 
Op de voet van de kandelaar staan de 
letters M en R mooi door elkaar heen 
gegraveerd. Die staan voor Maria Re-
gina (Maria, Koningin). Wel toepasselijk 
dus, die tekst bij Maria. 
Het Mariabeeld dat 25 augustus na 
maanden restauratie weer in volle 
glorie te bewonderen is in de kerk in 
Nieuwkoop.
En wat staat er dan op de rechter kan-
delaar bij het Jozefbeeld? In de voet 
staan de letters SJ van Sint Jozef, dus 
ook die kandelaar staat op de goede 
plek. In de rand vinden we daar de toe-
passelijke tekst:
“Hij stelde hem aan tot Heer over zijn 
huis en tot beheerder van al zijn bezit” 
uit Psalm 105:21.
Jozef kreeg daarbij een taak toebedeeld 
die hij heel zijn leven op de achter-
grond met verve heeft vervuld. Jozef 
trad niet zo op de voorgrond.
Misschien is daarmee wel een goede 
patroon van de BCP’s van onze fede-
ratie. BCP (Beheer Commissie Paro-

chiekern) die werken immers ook op 
de achtergrond en zijn ook aangesteld 
om de bezittingen van onze kerken te 
beheren. We hopen maar dat ze dat 
nog lang mogen blijven doen met een 
steuntje in de rug van Sint Jozef!
In veel kerken zijn er toepasselijke tek-
sten te vinden, meestal in het Latijn. Ga 
maar eens mee met een rondleiding, 
je zult verteld staan in welke soms 
verborgen hoeken en gaten van de 
kerk mooie soms ook leuke teksten te 
vinden zijn.

Rob Aupers

Heeft u een groepje van 8 tot 20 mensen 
die de kerk in Nieuwkoop eens wat beter 
willen bekijken, dan kunt u aanmelden 
voor een rondleiding via
rajau@casema.nl of tel. (0172) 57 21 40.

INHOUD



Als Jezus gelijkenissen vertelt, lijkt het 
wel een beetje op dat spelletje. Ik zie, ik 
zie wat jij niet ziet… Hè, denk je, waarom 
vertelt Hij niet gewoon rechtstreeks wat 
Hij te zeggen heeft. Ook zijn leerlingen 
hebben er af en toe moeite mee. 
Het is een typisch joodse manier van 
vertellen over God en het geloof. Jezus 
gebruikt deze omweg van beelden en 
verhalen om de gevoelige snaar bij 
ons te raken… En inderdaad, we raken 
ontroerd bij het verhaal over de herder 
die het afgedwaalde schaap vindt. We 
raken geïrriteerd als de verstandige 
bruidsmeisjes niet willen delen van hun 
olie en we kunnen ronduit boos worden 
als de arbeiders van het late uur net 
zoveel krijgen als die van het eerste uur. 
“Dat is toch niet eerlijk!”
Gelijkenissen en parabels prikkelen 
en dagen je uit om na te denken over 
je eigen doen en laten. Ze vertellen je 
ook over God en het Koninkrijk van de 
hemel wat niet op een andere manier 
onder woorden is te brengen.

In beelden
Soms beleef je iets wat te groot is voor 
- je eigen – woorden, enorme blijdschap 
of diep verdriet. In plaats daarvan 
gebruik je muziek, bloemen of kleurige 
verf. 
Zo kan het ook zijn als je probeert 
te vertellen wie of wat God voor jou 
is. Hoe Jezus en het christelijk geloof 
voor jou werken. Je aarzelt en zoekt 
naar woorden. Met een beeld lukt het 
beter. Dan noem je Jezus de goede 
herder of het licht voor de mensen. 
God is als een vader en wind en vuur 
zijn voor jou krachtige beelden voor de 
beweeglijkheid van de heilige Geest.

Ontdekken 
Maar wat als dat niet jouw taal is, als 
je niet zo thuis bent in het christelijk 
geloof. Als je wel de klok hebt horen 
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luiden, maar niet weet waar de klepel 
hangt.
Als je eigenlijk alleen maar vragen hebt. 
Zoals: het christelijk geloof, wat is dat 
eigenlijk? Wie is God voor mij? Hoe 
kan ik de Bijbel lezen? Hoe kan ik goed 
leven? 
Wat dan?
Neem in ieder geval je vragen serieus. 
Besteed er tijd en aandacht aan. Zoek 
naar een plek en mensen waar je 
welkom bent en met je vragen terecht 
kunt. Het gesprek met andere mensen 
kan je vragen verhelderen en het begin 
vormen van een antwoord.
In de parochiefederatie zijn er in de 
komende tijd meerdere mogelijkheden 
om samen met andere zoekers iets te 
gaan ontdekken over de schat van het 
geloof. De cursussen staan open voor 
iedereen die meer wil weten over het 
christelijk geloof en daar met anderen 
over willen nadenken en praten. Op 

de bladzijde Verdieping kunt u er meer 
over lezen.
Hieronder een overzicht met vermelding 
van de eerste datum en de pastores die 
erbij betrokken zijn.

Alpha-cursus 
24 september  
pastor Marjo Hoogenbosch

Cursus katholiek geloof
17 september
diaken André van Aarle

Bijbelcursus
18 september
diaken André van Aarle 

Ethiek en moraal 
19 september
diaken André van Aarle

Pastor Marjo Hoogenbosch

Ik zie, ik zie… 
Pastoraal

…wat jij niet ziet, en de kleur is…  In mijn kinderjaren was dat een geliefd spelletje in het gezin of op een 
kinderpartijtje. Zoveel paar ogen flitsten door de kamer om er achter te komen welk voorwerp ermee 
bedoeld werd. Dat kon wel een poosje duren want we werden steeds gewiekster in het bedenken van een 
voorwerp, zoals dat ene bloemetje op een vaas…
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Verdieping
Je Anker uitgooien 
Uw kinderen voorbereiden op de Eerste 
Heilige Communie
Nú is het moment om kinderen aan te melden voor de voorbe-
reiding op de Eerste Heilige Communie. De voorbereiding ge-
beurt in de beide parochies H. Clara en Franciscus en start al in 
oktober. Dit gebeurt in het catechese-project Het Anker, waarin 
ook de voorbereiding van het Heilig Vormsel plaats vindt.
Aanmelden doet u via de web-
site https://rkgroenehart.nl/het-
anker/aanmeldingsformulier-
het-anker/.
Daar vindt u meer informatie 
over de opzet, de locaties en de 
data. Heeft u vragen of wilt u 
een gesprek hierover, stuur dan 
even een bericht naar mij.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Vormselkracht Clara gaat beginnen 
De KRO zendt iedere zondag een Eucharistieviering uit. 
Vóóraf aan die viering is er een geloofsgesprek. Op 21 juli 
kwam Mgr. Van den Hende aan het woord over het Heilig 
Vormsel. Onze bisschop gaat jaarlijks naar veel parochies 
om het Heilig Vormsel toe te dienen. Hoe vindt hij dat? Wat 
denkt hij van vormelingen? En hoe ervaart hij zelf de Heilige 
Geest in zijn leven? Het gesprek is interessant, duurt 15 mi-
nuten en is te vinden op:
https://www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek/seizoe-
nen/seizoen-2019/vandenhende190721-kn1708000.

Op vrijdag 22 november komt Mgr. Van den Hende naar Lan-
geraar toe voor het Heilig Vormsel. Op dat feest gaan wij ons 
voorbereiden. Vanaf 4 september komen we bij elkaar op 
verschillende weekdagen en plaatsen binnen onze parochie. 
Twee keer vieren we samen met communicantjes en hun 
gezinnen de Heilige Eucharistie op Ankerzondag. Want Vorm-
selkracht hoort ook bij het Anker!

Er zijn al aardig wat inschrijvingen maar er is nog plaats voor 
méér. Als u uw kind nog niet heeft ingeschreven, kan dat als-
nog. Ga naar de website van de parochie: www.rkgroenehart.
nl/sacramenten/vormsel en vul het aanmeldingsformulier in. 
Als u meer informatie wilt, kunt u mailen naar de werkgroep 
vormselkracht: vormselkracht_clara@rkgroenehart.nl.

Als werkgroep hopen we op een geestrijke voorbereiding.

Heleen van de Reep, 
pastoraal werker

Je bent welkom op Alpha 
in Woubrugge  

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Al-
pha is een introductie in het christelijk geloof die dit najaar 
ook in Woubrugge wordt aangeboden. Of je jong of oud, 
gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Op dinsdag 24 september is er een kennismakingsavond. In 
de week daarna gaat de Alpha van start. In tien interactieve 
en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk ge-
loof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd, een 
ontspannen manier om elkaar te leren kennen. Na de maal-
tijd is er een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat 
een ander onderwerp centraal, zoals de vragen: Is er meer? 
Wie is Jezus? Hoe kun je geloven? Bidden, waarom en hoe? 
Wie is de Heilige Geest?  

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen een Alpha 
gevolgd. Een van hen is Jason. Hij vertelt: “Ik stelde al mijn 
vragen en kreeg daar ook alle ruimte voor. Ik kreeg ook een 
goede tip: Jason, met je vragen is niks mis maar de vraag-
stukken waar generaties voor jou al duizenden jaren mee 
bezig zijn, gaan wij waarschijnlijk niet in negen weken oplos-
sen. Probeer eerst eens te ontdekken wie Jezus is.” En dat 
doet Jason op Alpha. Hij geniet enorm van de ontmoetingen 
en mooie gesprekken. Terugkijkend: “Ik kreeg er richting en 
vond er betekenis.”

De cursus in Woubrugge is gratis en open voor iedereen en 
wordt gegeven van 19.00 tot 21.45 uur in de bovenzaal van 
gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge. Als je er zin in 
krijgt, meld je dan aan via alphawouhoo@gmail.com. Er is 
ruimte voor 24 deelnemers.

Kijk voor meer informatie op alphacursus.nl of neem contact 
op met ds. Stefan Honing tel. (0172) 51 81 57 of pastor Marjo 
Hoogenbosch tel. (06) 83 06 1193.

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

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

En ik start een cursus die specifi ek 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? 

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 Lange-
raar. De avonden beginnen altijd om 20.00 uur en eindigen 
om 22.00 uur. 
De data die nu gepland zijn: (Tweede helft wordt in novem-
ber afgesproken).

Geloofscursus Bijbelcursus  Ethiek en moraal
17 september 18 september  19 september
8 oktober 9 oktober  10 oktober
29 oktober 30 oktober  31 oktober
26 november 27 november  28 november

Meldt u zich aan bij diaken André van Aarle, e-mail diakenva-
naarle@rkgroenehart.nl of tel. (06) 21 69 32 67.

De heilige Pio van Pietreicina 
1887-1968 (padre Pio) 
Hij was een kapucijnermonnik in Italië. Toen hij 23 jaar was 
(in 1910) werd hij tot priester gewijd. Zijn spiritualiteit vond hij 
bij de lijdende, gemartelde Christus, genageld aan het kruis. 
Al vanaf 5-jarige leeftijd zocht hij al zich te verbinden met dit 
lijden van de Heer. Hij kwam zo dicht bij het lijden van de Heer 

dat hij de stigmata ontving (dat zijn de wonden van Jezus in 
zijn handen, voeten en zijn zijde). Deze wonden heeft hij 50 
jaar met zich meegedragen zonder dat ze gingen ontsteken 
maar ook zonder dat er genezing op trad.

Hij was een stille man maar kon 
meesterlijk vertellen en had een 
spitsvondige humor. Hij was geen 
geleerde maar wel zeer vroom 
en dat al van kindsbeen af. Hij 
had een groot hart voor zondaars 
en zieken. “ de Mensenzoon is 
gekomen om te zoeken en te red-
den” (Lucas 19,10). Om te kunnen 
biechten bij padre Pio moest je 
weken van te voren een afspraak 

maken. Hij kende al wat op je hart lag, voordat je dit nu wel of 
niet wilde uitspreken. 
Zijn leven is dan een uitnodiging om het lijden niet uit de weg 
te gaan en het onvermijdbare lijden samen met elkaar en met 
God te dragen.

Bouke Bosma, priester

Clara & Franciscus Verdieping

Er zijn van die dagen
Heer,
er zijn van die dagen
dan voel ik in mijzelf een diepe rust.
Ik heb dan het gevoel dat ik méér van U krijg
dan ik mij bewust ben.
Op die momenten wil ik U dankzeggen.
Maar hoe 
doe je dat?
Een paar woorden die je uitspreekt, zoals:
‘Ik dank U, Heer’,
lijken mij toch wat weinig.
Wat doe je als je dankbaar bent?
Dankbaarheid is veel meer dan
een paar zinnetjes.
Heeft  dankbetuiging niet te maken met ‘doen’?
En dat ik op z’n minst 
moet proberen
te doen wat U verlangt?
Heer,
laat mij U danken in wat ik ‘doe’. 

Toon Hermans



6            www.rkgroenehart.nl

Door: Tom Zuijdervliet

Jolanda is dirigente van het kinderkoor 
LOSZ (Laat Ons Samen Zingen) uit Oud 
Ade en Rijpwetering. Manon ter Steege 
is pianiste van het kinderkoor Little 
Stars uit Roelofarendsveen. Daarnaast 
is Manon ook dirigente van het Emanu-
elkoor uit Roelofarendsveen en van het 
koor Jubilans uit Langeraar. En soms 
begeleidt Jolanda in Zevenhoven een 
gelegenheidskoortje met kinderen. 

Mystiek
“Muziek en zingen maken gevoelens 
los”, vertelt Manon. “Dat past ook bij de 
mystiek van de kerk. Je gaat de diepte 
in. Dat kan elders natuurlijk ook, maar 
in de kerk geeft het een extra verdie-
ping”. Jolanda: “Je moet daarbij natuur-
lijk goed nadenken over de keuze van 
de liederen. Daarbij zijn de lezingen de 
leidraad.” Manon: “Het geeft een toege-
voegde waarde dat iedereen het mee-
beleeft, en niet als een soort toeschou-
wer toekijkt. Al weet je natuurlijk niet of 
men het zo meevoelt. Maar de mensen 
aankijken en glimlachen doen wonde-
ren, dan gaat men vanzelf meedoen.”

Trots
Manon en Jolanda stellen dat het bege-
leiden van kinderkoren een uitgelezen 
kans is voor geloofsopvoeding. “Kinde-
ren stellen vragen”, zegt Jolanda. “Dan 
leg je uit waarom iets op een bepaalde 
manier gaat, wat de achtergrond daar-
van is. Je kunt hen nog van alles leren. 
Dat lukt soms niet in één keer, je moet 
ze de tijd geven en dan komt het hele-
maal in orde.”  Manon: “Kinderen zijn 
niet bevooroordeeld. Ze zijn trots op 
hun eigen prestatie. Een kind dat alleen 
met het refrein meedoet, voelt zich niet 
achtergesteld. Hij of zij is er trots op dat 
de eigen taak goed is uitgevoerd. Leden 
van oudere koren zijn er soms gevoelig 

voor dat iemand een grotere rol heeft, 
kinderen hebben daar geen last van.”

Uit- en instroom
Het aantal leden van een kinderkoor 
blijft volgens beide dames wel een 
uitdaging. Jolanda: “Na de zomer heb je 
altijd uitstroom van kinderen, bijvoor-
beeld door een andere schoolkeuze. 
Maar het lukt gelukkig altijd weer om 
voldoende instroom te krijgen. Dat 
kan via vriendjes en vriendinnetjes, 
door aandacht in de weekbrief. Of via 
de Eerste Heilige Communie, als de 
kinderen bij het koor mogen staan en 
meezingen.”

Federatieviering
Op zaterdag 28 september is er een 
middag voor alle kinderkoren uit de 
federatie. Jolanda: “De kinderen leren 
‘s middags in Langeraar drie nieuwe 
liedjes. Om 17.00 uur is er in de kerk in 
Langeraar een federatieviering waarbij 
de kinderkoren gezamenlijk zingen, 
met daarbij onder andere de die mid-
dag ingestudeerde nieuwe liedjes. Dat 
wordt natuurlijk een fantastische eve-
nement, met al die kinderen bij elkaar.”

Alle kinderkoren in de federatieviering
Het wordt een groots evenement op zaterdag 28 september, de eerste federatieviering van dit jaar. 
Alle kinderkoren uit de Clara en Franciscus federatie zingen tijdens die viering in Langeraar, met daarbij 
enkele liederen die zij diezelfde middag nog hebben geleerd. Manon ter Steege en Jolanda van Berkel 
kunnen  bijna niet wachten tot het zover is.

Samen
Door het jaar heen vindt er wel vaker 
samen zingen plaats. Jolanda: “LOSZ 
en het koor Joy zingen eens per jaar 
samen in een viering. En op verzoek 
kunnen de kinderen van LOSZ ook ko-
men zingen.”  Manon vindt het jammer 
dat er bij veel koren in hokjes wordt 
gedacht, dat er niet méér wordt gemixt 
of wordt samengewerkt. “Verschillende 
generaties gaan daardoor langs elkaar 
heen. Terwijl het toch mooi zou zijn als 
je doorstroomt van het ene naar het 
andere koor”.
Maar eerst geven de kinderen het 
goede voorbeeld en zingen ze met 
zijn allen bij de federatieviering op 28 
september in Langeraar.

Na de zomervakantie kunnen de 
koren altijd weer nieuwe kinderen 
gebruiken. Wil jouw kind meezin-
gen in een gezellig koor, meld het 
dan aan. Zie op rkgroenehart.nl de 
contactgegevens van de koren bij 
de desbetreffende locatie.

Clara & Franciscus Ontmoeting

Jolanda van Berkel (links) en Manon ter Steege bij de Langeraarse Plassen
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Zangmiddag kinderkoren 
en Openingsviering
Zaterdag 28 september, Adrianus-
kerk, Langeraar
Start zangmiddag: 13.45 uur

Openingsviering: 
17.00 uur
Alle kinderen vanaf 
groep 4 en kinder-
koren zijn welkom 
om bekende en 

nieuwe liedjes in te studeren. In de aan-
sluitende Openingsviering laten zij hun 
nieuwe muzikale aanwinsten horen. Ook 
als je niet zingt in een kinderkoor ben je 
van harte welkom! Vragen en aanmel-
ding via federatieweek@rkgroenehart.nl 
vóór 22 september.

Fietstocht langs de 
parochietuinen
Zondag 29 september, starten tussen 
13.00 uur en 14.00 uur bij de kerken 
in Nieuwveen, Zevenhoven, Lange-
raar en Noorden 

Doe mee met een 
gezellige fietstocht 
langs de kleine pa-
radijsjes van onze 
federatie. U zult 
versteld staan hoe 

prachtig de parochietuinen zijn. In ie-
dere tuin bieden de tuinmannen u een 
rondleiding en een kopje koffie aan.

Gezellige avond voor 
vrijwilligers 
Dinsdag 1 oktober
Locatie: nog niet bekend
Ieder jaar zetten we een groep vrijwil-

ligers in het 
zonnetje met een 
gezellige avond. 
Dit jaar is het 
voor iedereen 
die zich inzet 

voor kinderen, jeugd en jongeren, zoals 
de vrijwilligers van het Ankerproject, 
Kinderwoordddienst, kleuterviering etc. 
Zij ontvangen een persoonlijke uitnodi-
ging.

Dierenzegening en 
Vossenjacht 
Woensdag 2 oktober
Locatie: Nicolaaskerk en Nicolaas-
hof, Nieuwveen  
Start dierenzegening: 14.30 uur
Dieren zijn een pronkstuk in de schep-

ping van God. De 
zegen die zij mo-
gen ontvangen is 
een teken dat ook 
dieren respect 
verdienen en het 
maakt ons men-
sen bewust dat 

wij goed met hen moeten omgaan. Dus, 
wees allemaal welkom met uw (huis)dier 
om deze zegen te ontvangen.
Start Vossenjacht: 15.15-16.15 uur
Voor alle kinderen en volwassenen in 
de federatie die dit leuk vinden is er 
een Vossenjacht. In de Nicolaashof kun 
je op zoek naar figuren uit Bijbelverha-
len. Herken je mensen of hun verhalen? 
Een Bijbelse speurtocht voor jong en 
oud. Met na afloop iets lekkers. 

Symposium 
‘Als vrijheid je lief is’
Vrijdag 4 oktober 19.30 uur, kerk 
open vanaf 19.00 uur
Petruskerk Roelofarendsveen

Sprekers: Made-
leine van Tooren-
burg (2e Kamerlid 
van het CDA) 
en Lara van Wel 
(Stichting Exodus). 

Daders van misdrijven en hun straf zijn 
voortdurend een punt van discussie 

in de media. Maar wat zijn  de daders 
eigenlijk voor mensen? Wat doet een 
straf met een mens? En wat doet een 
mens als hij of zij wordt vrijgelaten? 
Hoe pak je je leven op? 

Pelgrimstocht naar Meer-
sel-Dreef per touringcar
Zaterdag 5 oktober 
Opstappen in Nieuwkoop of
Leimuiden

Het programma is 
nog niet bekend 
maar het belooft 
net als vorig jaar 
een prachtige dag 
te worden. Pastor 
Bosma en diaken 

Van Aarle gaan voor in een korte vie-
ring, we lunchen en er is gelegenheid 
voor een heerlijke wandeling door het 
Mariapark. Eigen bijdrage: € 40, - p.p. 
inclusief koffie/thee en lunch. 
Aanmelden via wbalvert@ziggo.nl of 
telefonisch via (06)14 14 82 53.

Slotviering
Zondag 6 oktober 
Petruskerk Roelofarendsveen, 
10.00 uur

Kijk op de website voor alle (actuele) 
informatie over de activiteiten!
www.rkgroenehart.nl

Ook dit jaar is er weer een gevarieerd programma samengesteld voor de jaarlijkse Federatieweek. Het 
thema is ‘Kom ontdekken!’. Er is voor iedereen iets georganiseerd, dus ga op ontdekking en doe mee! 

Federatieweek 2019: 
Kom ontdekken! 
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Programma open monumen-
tendag in de H.H. Petrus en 
Pauluskerk te Aarlanderveen
Op 14 september 
heeft u de kans om 
uitgebreid kennis 
te maken met de 
katholieke kerk van 
Aarlanderveen, 
die in september 
1897 is ingewijd. 
Aan de hand van 
een beschrijving 
kunt u een rondleiding door te kerk 
maken, waarbij u gewezen wordt op de 
bijzonderheden die deze kerk te bieden 
heeft. Naast deze rondleiding is er 
ook een ruimte ingericht waar u nader 
wordt geïnformeerd over de architect 
van dit kerkgebouw, Jos Cuypers.
Jos Cuypers, geboren in Roermond 
in 1861 en overleden te Meerssen in 
1949, was de zoon van Pierre Cuypers, 
die van grote invloed is geweest op de 
kerkbouw in Nederland. Jos trad in de 
voetsporen van zijn vader bij wie hij 
tot 1900 werkte. Samen met zijn vader 
heeft hij gewerkt aan het ontwerp van 
Kasteel Haarzuilens. Daarnaast heeft 
hij o.a. de basiliek Sint Bavo in Haar-
lem, de Effectenbeurs in Amsterdam, 
het Raadhuis van Heemstede en de 
St. Urbanuskerk in Nes aan de Amstel 
ontworpen.

Ook vindt u in de kerk naast een 
overzicht van kerkelijke gebruiksvoor-
werpen een kleine tentoonstelling over 
alles wat met dopen te maken heeft en 
wat erbij gebruikt wordt.

Organist Doke Leliveld zal diverse 
malen op deze dag het orgel (uit 
1882) bespelen en hij zal in het kader 
van het onderwerp van deze Open 
Monumentendag “Plekken van Plezier” 
op deze Open Monumentendag dag 
een licht programma verzorgen.
Openingstijden 10.00 - 17.00 uur, adres 
Noordeinde 26, Aarlanderveen. 
U bent van harte welkom en de koffie 
staat klaar.

Wijziging in wijk 2
Het nieuwe parochieblad Samenstro-
men voor de maand september is nu 
in wijk 2 bezorgd door mevrouw Lies 
Mollers - Vermeulen. Zij heeft dit over-
genomen van mevrouw Coby Faay, die 
vanaf 1992 verantwoordelijk was voor 
deze wijk. Een geweldige kracht, die 
door weer en wind het parochieblad 
bezorgde bij de parochianen. Bedankt 
Coby voor al je inzet.

Namens de clusterhoofden, 
Suze Houdijk    

Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans, die we eind janu-
ari gestart zijn, loopt goed. Tot nu toe is 
er al zo’n € 30.000, - binnen.
Als het zo door gaat gaan we ons 
streefbedrag van € 35.000, - halen.
We hebben uw bijdrage hard nodig om 
de financiële situatie binnen onze eigen 
parochiekern op orde te houden. 
Was u van plan om een bedrag over te 
maken maar is het even aan uw aan-
dacht ontschoten? Graag zien we uw 
bijdrage alsnog tegemoet.
Of misschien bent u gewend het 
bedrag over te maken op een voor u 
geschikt moment in de loop van het 
jaar. Wij wachten het hoopvol af. Bij 
voorbaat dank.
Voor de zekerheid nog even het bank-
nummer: NL31 RABO 0300 3172 20 
t.n.v. H. Clara Kerkb. BCP A’veen.

BCP

Nicolien Hoogeveen – Ter Aar 1 okto-
ber 1925  – Someren 26 april 2019
Zuster Nicoline Emile Hoogeveen, 
groeide op in een warm gezin als 
oudste van acht kinderen. In 1950 trad 

Clara parochie  

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

ze in bij de zusters augustinessen. Ze 
heeft haar beste krachten gegeven 
maar vooral haar hart aan het werk wat 
haar werd toevertrouwd. Toen Nico-
line gevraagd werd om mee te gaan 
naar Frankrijk om een nieuw klooster 
te stichten heeft ze geen moment 
geaarzeld. Eerst naar Rue Montmartre 
in Parijs en later naar Arnouville. Daar 
heeft Nicoline vooral voor de kinde-
ren in de crèche gezorgd, samen met 
de jonge mensen die een sociaal jaar 
deden bij de zusters. Ze heeft in drie 
periodes daar gewoond en tussendoor 
in Utrecht en Amsterdam. Toen de 
jaren gingen tellen is ze verhuisd naar 
Someren. Hierover schrijft zij: ‘Met 
ouder wordende mensen is het als met 
musea: niet de gevel is belangrijk maar 
de schatten erachter’.
Dat ze zelf hulpbehoevend werd, kostte 
haar moeite maar ze zei ook van harte  
dankjewel voor de verzorging. De stilte 
en ingetogenheid werden groter toen 
het einde naderde.

Dank je wel zeggen wij nu, voor de 
mens die je was.

Lief en leed

50 jarig huwelijksjubileum
Ada en Bert van Boheemen - van den Nouweland
Jos en Trees Hoogeveen - van der Hoorn
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Vrijwilligersbijeenkomst 
Langeraar 
Op zondag 1 september, tussen 15.00 
en 18.00 uur, houden we de jaar-
lijkse informele bijeenkomst voor onze 
vrijwilligers. We doen dit samen met 
de pastoraatsgroep. Het lijkt ons leuk 
om het dit jaar eens iets anders aan te 
pakken dan wat je wellicht gewend was. 
We komen bijeen in de tuin achter de 
pastorie; daar kunnen we gezellig met 
elkaar bijpraten onder het genot van 
een bakkie, borrel en barbecue. Na-
tuurlijk hopen we op mooi weer en als 
dat mócht tegenvallen, dan zorgen we 
wel dat we droog blijven! Aanmelden is 
wel wenselijk, daartoe ontvang je bin-
nenkort een uitnodiging met verzoek te 
reageren.  Hopelijk tot 1 september!

Namens de BCP en de pastoraatgroep, Pe-
ter Otto, Angelica Verboom en Ad van Velzen

Vredesweek 2019  
Het thema ‘Vrede Verbindt Over Gren-
zen’ nodigt uit om uit je eigen bubbel te 
komen. Veel mensen doen dat al en zet-
ten zich in voor een inclusieve samenle-
ving. Onze samenleving heeft behoefte 
aan deze mensen, die bereid zijn om uit 
hun comfortzone te stappen. Die laten 
zien dat er een antwoord is op polari-
satie. De beste manier om dat te doen? 
Ontmoetingen...met elkaar praten dus. 
Maar aan de andere kant van de grens 
wacht vaak een wereld aan ontmoetin-
gen en mogelijkheden. Hierover willen 
wij nadenken op zaterdag 21 septem-
ber in de H. Adrianuskerk te Langeraar. 
Aanvang 19.00 uur.

Namens de werkgroep oecumene, 
Arie Rijnsburger

Vuurdoop Rotterdam  
Op 8 juni gingen we met de bus naar 
de kathedraal in Rotterdam, daar was 
de vuurdoop. De vuurdoop is een spe-
ciale dag voor alle vormelingen van dat 
jaar.  Toen we daar waren, werd er een 
verhaal verteld en gezongen. Daarna 
gingen we naar de ‘Workshop’. Wij 

Langeraar
gingen als eerst naar een toneelstuk 
kijken die ging over bijbelpersonen. 
Na het toneelstukje mochten we naar 
een school. Daar gingen we luisteren 
naar een verhaal van een mevrouw 
over gehandicapte mensen in een arm 
land en hoe ze daar geholpen had. Als 
laatste mochten we helemaal boven in 
de kerk. Onderweg waren er personen 
die iemand uit de Bijbel voorstelden 
en het was de bedoeling dat we vragen 
stelden aan deze mensen om uitein-
delijk te raden wie zij voorstelden. Het 
was een leuke dag.

Evy en Femke

Vanaf de Adrianustoren
• Op zaterdag 7 september om 19.00 uur is de Adrianusviering, onze patroonheili-

ge. Om dit met elkaar en het begin van het nieuwe schooljaar te vieren, hopen we 
ook vele ouders met kinderen van Aeresteijn te mogen begroeten in de kerk.

• Door de inzet van een aantal gastvrouwen en gastheren was onze kerk deze zo-
mer opengesteld voor bezoekers. Dank aan hen die dit mogelijk hebben gemaakt.

• Zaterdag 14 september is open monumentendag. Onze kerk zal ook geopend zijn. 
Cor Graafland en Andy Keijzer spelen orgel.

• Op zaterdag 21 september is er om 19.00 uur een oecumenische viering. Jubilans 
zingt, pastor H. van de Reep en dominee Van der Zwaag zijn de voorgangers.

• Woensdag 25 september om 10.00 uur is de algemene ziekenzalving. Opgeven 
kan bij het secretariaat tel. (0172) 60 21 30 of per e-mail naar Langeraar@rkgroe-
nehart.nl.

• Zaterdag 28 september is de eucharistieviering om 17.00 uur i.v.m. de opening 
van de federatieweek. Na de viering zal er koffie en limonade worden geschonken. 

• Op zondag 29 september wordt in het kader van de federatieweek een fietstocht 
georganiseerd. Als startpunt kan gekozen worden de kerk van Langeraar.  De tocht 
fiets u in het Groene Hart en doet u diverse kerken aan. Het is de moeite waard!

Lief en leed

Gedoopt
30 juni Christian Alexander Mank, zoon van Peter en Olga Mank
6 juli Helena Sara Maria van Aarle, dochter van Sander en Ilona van Aarle
7 juli Tijn Adrianus van der Vlugt, zoon van Jan van der Vlugt en Chantal Heemskerk 

Huwelijk
7 september om 15.30 uur, Mariëlle Lek en Sebastiaan Pieterse
Wij wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Overleden
1 augustus     Alida Petronella Keijzer     80 jaar

H. Adrianuskerk Clara parochie  



In memoriam Ien Tensen

Ien-tenties
Zo noemde pastoor de Korte de 
intenties altijd, omdat Ien Tensen die 
altijd verzamelde, registreerde en liet 
oplezen tijdens de vieringen. Hij kon er 
blind op vertrouwen dat dat goed ging, 
vandaar de humoristische benaming.
Helaas is Ien niet meer onder ons.
We hebben haar de afgelopen tijd 
gemist maar zij wist met behulp van 
haar dochters ons toch nog steeds 
haarfi jn te vertellen wat en vooral 
hoe de dingen gebeuren moesten. 
We hebben er dankbaar gebruik van 
gemaakt. Die intenties heb ik van haar 
overgenomen. Een hele klus en vergeef 
mij als ik het niet altijd goed doe, Ien 
deed het al jaren. Voor mij moet het 
nog routine worden.
Naast de Ien-tenties deed Ien nog 
heel veel meer. Zij was bijna dagelijks 
op de pastorie te vinden. We hebben 
een enorme lijst van haar activiteiten 
kunnen achterhalen en gelukkig zijn 
de taken verdeeld. Iedereen zet de 
schouders er onder. Het zal zeker 
lukken, want niemand is onmisbaar. 
Zelfs Ien niet.
Maar wat nooit terugkomt en daarin 
is ze echt onmisbaar, is de mens Ien, 
met haar gezelligheid, haar kunde, haar 
eerlijkheid en haar vriendschap.
Dat zullen we altijd blijven missen.

Er is niet veel zeker in dit leven 
maar één ding wel: Ien heeft de rust 
gevonden bij haar Schepper.

Rob Aupers mede namens de BCP

Kerkentocht 2019
Bloemlezing uit de verslagen van de 
leerlingen.
De Katholieke kerk was vooral leuk. Ze 
lieten de kerk zien op een bijzondere 
manier met een soort puzzeltocht. 
We kregen een blad met tekst en 
onder begeleiding gingen we letters 
zoeken waardoor we de kerk beter 
leerden kennen.
De Katholieke kerk was heel mooi met 
veel kleur, bloemen en prachtige beel-
den. Het was heel mooi dat je ook een 
kaarsje mocht aansteken. Het was heel 
ontroerend en de soort speurtocht 
was leuk. De mensen waren erg aardig. 
Bedankt voor de mooie verhalen. Het 
was gezellig. Ik zou graag nog een 
keertje terugkomen.

Maria weer thuis
Na maanden in het restauratieatelier 
van Oana Ciubotariu in Brussel te zijn 
geweest, is het Mariabeeld weer terug 
in de kerk. Wij hadden vertrouwen 
in deze restauratrice omdat zij de 
beelden van de patroonheilige van de 
kathedraal in Brussel buitengewoon 
kundig had gerestaureerd. Een vak-
vrouw!
Op 25 augustus hadden we in een 
mooie viering, waar het projectkoor 
Andante/Cantabo aan heeft meege-
werkt en waar het beeld opnieuw is 
ingezegend.

Afscheid
Na een lange periode dat Wim Balvert 
met hart en ziel als vrijwilliger aan onze 
parochiegemeenschap verbonden is, 
neemt hij afscheid volgens het rooster 
van aftreden, als lid van de BCP. Wim is 
altijd een man geweest van doen. Niet 
te veel kletsen, anders komt er niks 
van terecht. Gewoon wat gedaan moet 
worden ook doen. Met een gewel-

dige klussenclub om zich heen, hard 
werken voor de goede zaak en zorgen 
dat het voor elkaar komt. Na afl oop 
kun je genoeg gezellig kletsen met een 
pilsje er bij. Iedereen heeft hem heel 
hoog zitten, want naast al dat werk 
voor de kerk is hij ook actief op veel 
andere gebieden staat hij altijd klaar 
om te helpen. Ook als chauff eur bij 
bedevaarten en andere gelegenheden 
kennen we hem als een vakman pur 
sang. Wij van de BCP waarderen hem 
buitengewoon, niet alleen voor het 
vele werk maar ook als mens en goede 
vriend. Wim, heel hartelijk dank voor 
alles wat je voor onze gemeenschap 
hebt gedaan. We blijven elkaar zeker 
ontmoeten want echte vriendschap 
vergaat niet.

De BCP

Uit gek(b)lust!
Na meer dan 10 jaar lid geweest te zijn 
van de BCP komt er een eind aan.
Als beheerder van het van het kerkge-
bouw, kerkhof, pastorie en parochie-
huis is er in 10 jaar veel gebeurd. Met 
hulp van de klussengroep en tuin-
groep is er in die tijd wat af geklust. 
Het parkeerterrein helemaal opnieuw 
betegeld, lantarenpalen geplaats 
hierop, het pad van het parochiehuis 
op geknapt, de paden van het kerkhof 

Nieuwkoop
O.L.V. Hemelvaartkerk Clara parochie

10            www.rkgroenehart.nl
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Nieuwkoop

opnieuw betegeld, de kerkbanken 
voorin aangepast, de pastorie van bin-
nen geschilderd, alle lampen in de kerk 
vervangen, de klok in de toren aange-
past enz. enz.
Dit alles door een zeer enthousiaste 
groep vrijwilligers die altijd weer ko-
men opdagen voor de meest uiteen 
lopende klussen.
Onder het genot van koffi  e, gevulde 
koeken en na afl oop met een biertje 
waar de sterke verhalen over vroeger 
verteld werden was het altijd gezellig.
Als het werk geklaard was hoorden je 
de mannen al zeggen, “tot de volgende 
klus”, we horen het wel.
Mijn dank gaat uit naar al die vrijwil-
ligers (waar je heel zuinig op moet zijn) 
die dit mogelijk maakten!
Helaas, ik had mij een ander afscheid 
voorgesteld dan de manier waarop het 
nu is gegaan. Graag had ik met mijn 
opvolger een jaartje mee gelopen om 
de soms toch complexe zaken wat te 
verduidelijken. Die mogelijkheid is mij 
niet toegestaan, het parochiebestuur 
besliste anders, het zij zo. 
De vele reacties (ook uit onverwachte 
hoek) op het bekend worden van het 
afscheid hebben mij erg goed gedaan. 
Dank daar voor!
Dank ook aan de BCP en de pastoraat-
groep waar de samenwerking altijd 
goed en plezierig was!

Willem Balvert

Gezinsviering
In de maand september is er nog geen 
gezinsviering.
Zondag 6 oktober een zeer speciale 
gezinsviering. Deze staat in het teken 
van 50 jaar “Flos Campi”.
Een mijlpaal om te vieren maar ook 

een moment om afscheid te nemen.
Na deze viering is er geen jeugdkoor 
meer in onze parochiekern. We gaan 
er een mooie viering van maken. Het 
zal een viering zijn met een lach en een 
traan. We hopen dat velen met ons 
mee komen vieren.
De gezinsvieringen gaan nog wel door 
maar dan zonder jeugdkoor.

Werkgroep Gezinsvieringen 

Jeugdkoor “Flos Campi”
Zoals inmiddels bij de meesten wel 
bekend is, is het niet meer mogelijk 
met jeugdkoor “Flos Campi” te blijven 
zingen. Er zijn te weinig kinderen die 
met ons mee komen doen.
Op 6 oktober vieren we ons 50-jarig 
bestaan en het is tevens onze af-
scheidsviering. We zingen dan met een 
groot jubileumkoor. De huidige leden 
en oud-leden zullen samen de zang 
verzorgen. Aanmelden hiervoor kan via 
ellekevanklink@casema.nl.
Na aanmelden volgt informatie over 
repetities via de mail.
In het oktobernummer van Samenstro-
men leest u hier meer over. 

Bestuur en leden Jeugdkoor “Flos Campi”

Koor Allegro
Koor Allegro bestaat dit jaar 50 jaar.
Dit heugelijke feit willen we niet onge-
merkt voorbij laten gaan.
Zondag 3 november zal er een fees-
telijke viering zijn om 11.15 uur in de 
parochiekerk in Nieuwkoop.
Na de viering drinken we koffi  e en 
thee. Aansluitend zal er een speciaal 
koffi  econcert zijn.
Muziekvereniging Eensgezind zal hier-
bij aanwezig zijn en ook enkele muziek-

stukken ten gehore brengen.
Uiteraard zal koor Allegro o.l.v. .Leo 
van Rijt ook iets van zich laten horen. 
De koorleden zullen niet alleen de 
gouwe oude liedjes maar ook van het 
huidige repertoire liedjes zingen.
Genoeg reden voor u om alvast deze 
datum in uw agenda te noteren.
Mochten er nog mensen zijn die van 
zingen houden, vanaf donderdag 29 
augustus zal er fl ink gerepeteerd wor-
den. Maar er mogen altijd nog koor-
zangers aansluiten.
We starten de repetitie om 20.00 uur in 
de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk 
in Nieuwkoop.
Graag tot ziens op onze repetities de 
komende tijd en anders op zondag 3 
november hopen wij u te ontmoeten.
Het koffi  econcert is gratis maar een 
vrijwillige bijdrage achteraf wordt op 
prijs gesteld door muziekvereniging 
en koor.

Joke van Tol voorzitter koor Allegro

Lief en leed

Gedoopt
23 juni  Daniël Franciscus Johannes van Wissen
14 juli  Tom Fransen

Overleden
21 juni Wim Verhage     91 jaar
25 juni Ien Tensen     83 jaar

Brood en wijn, twee liturgische 

symbolen.

Genomen uit ons dagelijks leven.

Tekenen van Gods aanwezigheid 

in ons bestaan.

Samen eten, het brood met 

elkaar delen,

geeft  verbondenheid, saamhorig-

heid en gemeenschap.

Wijn, het symbool voor feest, 

vreugde en warmte.

De drank van volheid en van 

overvloed,

die kleur en glans geeft  aan het 

leven.

In brood en wijn is Jezus onder 

ons aanwezig.

Als voedsel om te LEVEN.
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Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

De vieringen in de week
Dinsdag 3 september is er om 9.00 uur 
een Woord en Communieviering
Dinsdag 17 september is er om 9.00 
uur een Woord en Communieviering
Dinsdag 1 oktober is er om 9.00 uur 
een Eucharistieviering

Kinderwoorddienst
Zondag 22 september om 9.15 uur is 
er een Eucharistieviering, Canta Libre 
zingt en tevens is er kinderwoord-
dienst. Zondag 1 december is er ook 
een Kinderwoorddienst.

De Nicolaashof
De vaste bezoekers hoeven we dit niet 
meer te vertellen, de Nicolaashof staat 
in volle bloei.
Even een wandeling door de tuin is 
meer dan de moeite waard.
En..... zou je eigenlijk wel wat meer 
willen weten over bloemen - bomen - 
vlinders - vissen?
Sinds kort hangt er aan de tuinmuur 
een kastje met tuin- natuurboeken en 
verhalen enz.

Gemaakt door onze vrijwilligers, tim-
merman Piet Egberts en geschilderd 
door meester-schilder Ben Keijzer.
We hebben wat spelregels bedacht, 
aan de hand daarvan kan je deze boe-
ken gratis lenen - ruilen.
Uitleen of minibieb “De Uil”.

Henk & Leonie Borst

MOV
Wij zoeken mensen die zich in willen 
zetten voor de M.O.V. De M.O.V. houdt 
twee keer jaar een aktie tijdens de 
Advent en in de Vasten. Wilt u er meer 
over weten bel dan Ria Kennis, Karin 
Mulder of pastor Van Aarle.
Wij hopen op uw reactie!

Namens de pastoraatgroep 
Gerard Bader

40dagenreis 6 oktober-15 
november…Doe mee met 
deze reis
Van 6 oktober - 15 november 2019 
starten we als gezamenlijke kerken 

van Protestants en RK Nieuwveen en 
Zevenhoven de 40dagenreis.
Het project begint op zondag 6 oktober 
met een gezamenlijke school- & kerk-
dienst in Sporthal de Vlijt in Zevenho-
ven (er zijn die dag geen diensten in 
de kerken). Daarna volgen er voor alle 
gemeenteleden 6 weken lang gespreks-
groepen, die plaatsvinden in Nieuw-
veen en Zevenhoven. We werken met 
een studiegids en een dagboekje. U/
jij vindt altijd wel een geschikte groep, 
omdat de dagen en dagdelen allemaal 
uiteenlopen, dus er zit altijd wel iets bij 
wat uitkomt. Op dit moment zijn er al 
zo’n 30 groepjes, dus keuze genoeg.
In augustus/september zal er ook 
een magazine boordevol informa-
tie verschijnen, dat samen met het 
Kerkblad en Samenstromen verspreid 
zal worden. We sluiten de 40dagenreis 
af met een concert van Martin Brand 
op 15 november in de Dorpskerk van 
Zevenhoven. 

Aanmelden voor de gespreksgroepen 
kan via: http://www.aanmelden40da-
genreis.nl/.

Dorpsstraatfeest
Op de warme vrijdag van 28 juni was 
er het inmiddels traditionele dorps-
straatfeest, voor de 31ste keer. De 
gezamenlijke kerken van Nieuwveen, 
te weten de Ontmoetingskerk en onze 
St. Nicolaaskerk hadden een mooi 
ingerichte kraam, dominee Gonja van 
’t Kruis, diaken Van Aarle, leden van de 

Clara parochie  

Dorpsstraatfeest Nieuwveen
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Lief en leed

Overleden
 1 juli  Bertha Afra Cornelia Vink-Egberts   99 jaar

Gedoopt
7 juli  Abraham Johannes (Bram) Baas 
  zoon van Eric Baas en Mariëlle van Lammeren 

Nieuwveen

pastoraatgroep Van de St. Nicolaaskerk 
en gemeenteleden van de Ontmoe-
tingskerk bemanden de kraam.
We zaten voor de St. Nicolaaskerk met 
onze kraam en we hadden folders om 
uit te delen, boekjes die gekocht kon-
den worden.
We reikten ook devotielichtjes uit aan 
de bezoekers en passanten, dit lichtje 
konden ze bij Maria aan steken.
Vele mensen maakten hier gebruik 
van en leuke, interessante gesprekken 
volgden.
Volgend jaar hopen we weer met elkaar 
met een kraampje aanwezig te zijn met 
het Dorpsstraatfeest.

Marian Berkhout en Miranda Voorend

Lichtje bij overlijden
Meerdere kernen in onze parochiefe-
deratie steken een lichtje aan voor een 
overledene tijdens een weekendviering.
Hoe gaat dat?
Als er iemand ons ontvalt uit onze ge-
meenschap, gedenken wij die persoon.
Als er in de week voorafgaand aan de 
viering iemand is overleden, dan noe-
men we aan het begin van de viering 
zijn of haar naam en steken een kaarsje 
aan.
Dit kaarsje staat al op het altaar en bid-
den dan een kort gebed met elkaar.
De voorganger begint met het gebed 
en allen in de kerk beantwoorden dat.
Wij, als pastoraatgroep vinden dit een 
mooi initiatief en voeren dit mooie ge-
bruik in aan het begin van het nieuwe 
seizoen.

We beginnen weer na een periode van 
vakantie vieren.
Als u weg bent geweest hopen wij dat 
u en genoten heeft en weer veilig terug 
bent. We hopen u allen te ontmoeten 
in onze wekelijkse vieringen en/of 
doordeweekse vieringen.

Namens de pastoraatgroep 
Nieuwveen/Zevenhoven

RockSolid en SolidFriends
We kunnen wederom terugkijken op 
een leuk jaar met leuke, actieve en 
gezellige SolidFriends avonden. Het 
afgelopen jaar hebben we de groep 

tieners alleen maar zien groeien, in al-
lerlei opzichten. Maar ook in aantallen. 
En beiden is heel erg fijn, daar doen we 
het immers voor. 
Twee jaar geleden zijn de tieners van 
Nieuwveen aangesloten bij de groep 
van Noorden en mede daardoor is de 
groep blijvend gegroeid. Op dit mo-
ment bestaat de groep SolidFriends 
uit 15 enthousiaste tieners. Daarnaast 
krijg ik al geruime tijd ondersteuning 
van Marianne Wijfjes uit Nieuwveen. Zij 
neemt de tieners mee uit Nieuwveen 
en helpt mij met het leiden van de 
groep en de logistiek voor en tijdens 
de avonden. Een van de hoogte punten 
afgelopen jaar was zeker het kamp in 
juli. Een nachtje logeren met zijn allen, 
met een leuk en actief programma in 
het kader van team building. Iedereen 
heeft kwaliteiten en in je team heb je 
alle kwaliteiten nodig. Maar ook praten 
met elkaar over van alles en niks. Tij-
dens het kamp hebben we ook gespro-
ken hoe nu verder te gaan. Begin vorig 
jaar hebben we noodgedwongen de 
RockSolid groep en SolidFriends groep 
moeten samenvoegen wegens een 
gebrek aan leiding. Echter, de jongste 
tiener is 14 jaar oud en de oudste is 
nu 19. Vooral in die leeftijd groep een 
enorm verschil. Daarnaast staan er 
aantal jonge tieners te trappelen om 
in september te mogen beginnen met 
RockSolid. Ze voldoen dan eindelijk aan 
de eisen. Je moet ouders dan 10 zijn en 
in groep 7 of hoger zitten. Het leeftijds-
verschil zal dan nog veel groter zijn. Er 
moet dus wat gebeuren om de tieners 
actief te houden in en rondom de kerk. 
Als we ze eenmaal laten gaan, komen 
ze niet snel terug. Daarom ga ik vanaf 
september, naast de huidige groep 
SolidFriends, met 2 nieuwe groepen 
starten. Voor de jongste tieners gaan 

we een verse en nieuwe RockSolid be-
ginnen. En voor de oudste tieners komt 
er ook een eigen groep. 

Het schema komt er als volgt uit  
te zien.

•  RockSolid Noorden/Nieuwveen is 
elke derde vrijdag van de maand 
van 19.40 tot 21.50 in de Jozefzaal in 
Noorden. RockSolid is voor tieners 
van 10 tot 15. 

• SolidFriends Noorden/Nieuwveen  
is elke eerste vrijdag van de maand  
van 20.00 tot 22.30 in de Jozefzaal  
in Noorden. SolidFriends is van  
14 tot 17. 

•  De groep N17+ wordt elke 2 maan-
den gehouden en is voor tieners van 
17 jaar en ouder. 

We kunnen dit echter niet alleen. Ma-
rianne en ik zijn naarstig op zoek naar 
enthousiaste en energieke vrijwilligers 
die ons komen helpen bij een van de 
tienergroepen. Ben je een leider, of ben 
jij iemand die alles op de achtergrond 
regelt en klaar zet, of wil je gewoon 
eens komen kijken of het wat voor jou 
is, neem dan contact met Marianne 
of mij op. Kom gewoon eens kijken 
en maak een avondje mee. Succes en 
gezelligheid verzekerd. Natuurlijk zijn 
nieuwe tieners meer dan van harte 
welkom. Kom gewoon eens een avond 
kijken en draai een programma mee. 
Je zal zien dat we leuke, grappige en 
actieve activiteiten ondernemen over 
en rondom ons geloof.
Neem gerust contact met mij op als je 
(klein) zoon of dochter eens een keertje 
wil komen kijken of als je je geroepen 
voelt als potentieel jeugdleider.
Hein Wagenaar, heinw@hotmail.com of 
tel. (06) 55 33 23 20.
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nemen. De voorzitster van Cantabo 
dankte mede namens het bestuur de 
jubilarissen voor de fijne samenwer-
king. Een bijzonder woord van waarde-
ring was er voor Nico v.d. Zwet, 70 jaar 
lid. Hij is door het bestuur benoemd tot 
erelid van het koor. De voorzitster over-
handigde hem een mooi aandenken. 
Cantabo is een fijne groep mensen in 
een gezellig koor. Maar wij kunnen niet 
blijven bestaan als er geen versterking 
bijkomt. Dus heeft u zangkwaliteiten, 
kom dan gerust eens op proef mee-
zingen bij een repetitie op woensdag-
avond vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur. U 
bent van harte welkom.   

Ziekenzondag Noorden
Dóór alles heen toch het licht blijven 
zien… Dat is de kunst! 
Voor iedere mens zijn er donkere da-
gen en dagen van licht. Dit geldt in het 
bijzonder voor mensen die langdurig 
ziek zijn of beperkingen hebben. Voor 
ouderen, alleenstaanden en voor hen 
die een groot verdriet te verwerken 
hebben. Het valt niet mee om licht-
puntjes te blijven zien. 
Dan is het fijn om familie en vrienden 
te hebben, die van je houden en met je 
meeleven.
Op zondag 08 september 2019 is er ter 
gelegenheid van “Nationale Ziekendag” 
om 11.15 uur een mooie viering met 
gebeden, liederen en gedichten. We 

Martinus deelt mee ……
’t is weer voorbij die mooie zomer, zong 
Gerard Cox vele jaren geleden. Dat 
geldt in ieder geval voor de zomerva-
kantie van de meeste parochianen. We 
hebben ons weer kunnen opladen aan 
de zonne-energie en we hebben daar 
niet eens een zonnepaneel voor nodig. 
Ons lichaam en onze geest reageren di-
rect op positieve energie van de zon en 
van elkaar. Tijdens de buitenviering (die 
we eindelijk weer eens in de pastoriet-
uin konden houden, zonder meurzen) 
betrok pastor Heleen vn de Reep ook 
de jeugd erbij en vroeg zich af wat we 
in onze vakantiekoffer meenamen. 

De kerk heeft ook een klein beetje 
vakantie gehad. De vieringen gingen 
gewoon door, mede door de onder-
steuning van de emeriti konden ook de 
teamleden bij toerbeurt op vakantie. 
De aanwezige koorleden ondersteun-
den in kleine bezetting de vieringen. 
Inmiddels zijn de repetities weer be-
gonnen en trapt Waimbaji het nieuwe 
seizoen af op 8 september tijdens de 
Ziekenzondag, onder de bezielende 
leiding van pastor Heleen van de Reep. 

Voor de vakantie hebben de koorlei-
ders en organisten weer het schema 
gemaakt voor het hele komende jaar. 
Het is altijd een aardige puzzel om 
zoveel mogelijk tegemoet te komen 
aan de wensen van de voorgangers, 
de mogelijkheden van de koren en 
de beschikbaarheid van de organis-
ten. Gelukkig hebben wij onze beide 
organisten Hans en Niels weer bereid 
gevonden om eventueel voor te zingen 
als zij orgel spelen. Op deze manier 
is er bijna tijdens alle vieringen muzi-
kale ondersteuning, want u weet, het 
gezegde onder de zangers is: Zingen is 

dubbel bidden!

Het begin van een nieuw seizoen is 
ook een mooi moment om te star-
ten als vrijwilliger in een van de vele 
werkgroepen of functies binnen onze 
parochiegemeenschap. Wij zoeken 
versterking in vele geledingen. Soms 
omdat de bezetting al (te) klein is, soms 
om het aantal beurten wat te vermin-
deren, soms omdat vele handen licht 
werk maken, soms omdat zingen in een 
groter koor nu eenmaal leuker is. Kos-
ters, lectoren, cantoren, collectanten, 
voorgangers tijdens de avondwakes, 
kerkwerk(st)ers, tuinmannen en –vrou-
wen, misdienaars en acolieten, leider in 
het Anker cathecheseproject, leider bij 
Rock Solid, lid van de pastoraatgroep, 
lid van de (zieken-)bezoekgroep, denk 
er over na en zet die stap. We hebben 
het allemaal druk maar we moeten de 
kar met z’n allen blijven trekken. Vanuit 
het team, de werkgroepen en even-
tueel de pastorale school wordt waar 
nodig scholing en/of hulp geboden om 
je toe te rusten voor je taak. 

Huldiging van Jubilarissen 
Zondag 23 juni jl. zijn na een feestelijke 
viering negen leden van het koor Can-
tabo gehuldigd. 25 jaar lid: Bout Mud, 
Cobie Burgmeijer, Cor v. Koppen, Cor 
Mud en Ben de Rijk.
40 jaar lid: Liesbeth Smit, Emmie Ter-
steeg en Antoon Deins.
70 jaar lid: Nico v.d. Zwet. 
De jubilarissen zijn toegesproken door 
Hans Brouwer van de beheercommis-
sie. Veel dankwoorden waren er voor 
de trouwe leden die al zoveel jaren zich 
vrijwillig inzetten om de vieringen te 
ondersteunen met passende gezangen. 
Daarbij mochten zij een onderschei-
ding of kaars en bloemen in ontvangst 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
11 juli  Riet Hoogervorst- Blom    87 jaar 
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willen op zoek gaan naar lichtpuntjes. 
Voorganger is pastor Heleen van de 
Reep, muzikale ondersteuning koor 
Waimbaji. Er is een extra collecte voor 
de Zonnebloem. Na de viering is er kof-
fie of thee met iets lekkers, zodat u met 
elkaar kan napraten. U bent van harte 
welkom! Als u geen vervoer heeft, kunt 
u bellen naar: 

Het secretariaat tel. (0172) 40 81 28 
Lien Wahle tel. (0172) 40 80 00

Werkgroep Diaconie en Ziekenbezoek
Parochiekern Sint Martinus Noorden
De Zonnebloem

RockSolid en SolidFriends
We kunnen wederom terugkijken op 
een leuk jaar met leuke, actieve en ge-
zellige SolidFriends avonden. Twee jaar 
geleden zijn de tieners van Nieuwveen 
aangesloten bij de groep van Noorden 
en mede daardoor is de groep blijvend 
gegroeid. Op dit moment bestaat de 
groep SolidFriends uit 15 enthousiaste 
tieners. Daarnaast krijg ik al geruime 
tijd ondersteuning van Marianne Wijf-
jes uit Nieuwveen. Zij neemt de tieners 
mee uit Nieuwveen en helpt mij met 
het leiden van de groep en de logis-
tiek voor en tijdens de avonden. Een 
van de hoogte punten afgelopen jaar 
was zeker het kamp in juli. Een nachtje 
logeren met zijn allen, met een leuk 
en actief programma in het kader van 

team building. Tijdens het kamp heb-
ben we ook gesproken hoe nu verder 
te gaan. Begin vorig jaar hebben we 
noodgedwongen de RockSolid groep 
en SolidFriends groep moeten samen-
voegen wegens een gebrek aan leiding. 
Echter, de jongste tiener is 14 jaar oud 
en de oudste is nu 19. Vooral in die 
leeftijd groep een enorm verschil. Daar-
naast staan er aantal jonge tieners te 
trappelen om in september te mogen 
beginnen met RockSolid. Ze voldoen 
dan eindelijk aan de eisen. Je moet ou-
ders dan 10 zijn en in groep 7 of hoger 
zitten. Het leeftijdsverschil zal dan nog 
veel groter zijn. Er moet dus wat gebeu-
ren om de tieners actief te houden in 
en rondom de kerk. Daarom ga ik vanaf 
september, naast de huidige groep 
SolidFriends, met 2 nieuwe groepen 
starten. Voor de jongste tieners gaan 
we een verse en nieuwe RockSolid be-
ginnen. En voor de oudste tieners komt 
er ook een eigen groep. 
Het schema komt er als volgt uit  
te zien.

• RockSolid Noorden/Nieuwveen is elke 
derde vrijdag van de maand van 19.40 
tot 21.50 in de Jozefzaal in Noorden. 
RockSolid is voor tieners van 10 tot 
15. 

• SolidFriends Noorden/Nieuwveen is 
elke eerste vrijdag van de maand van 
20.00 tot 22.30 in de Jozefzaal in Noor-
den. SolidFriends is van 14 tot 17. 

• De groep N17+ wordt elke 2 maan-
den gehouden en is voor tieners van 
17 jaar en ouder. 

We kunnen dit echter niet alleen. Ma-
rianne en ik zijn naarstig op zoek naar 
enthousiaste en energieke vrijwilligers 
die ons komen helpen bij een van de 
tienergroepen. Ben je een leider, of ben 
jij iemand die alles op de achtergrond 
regelt en klaar zet, of wil je gewoon 
eens komen kijken of het wat voor jou 
is, neem dan contact met Marianne of 
mij op. Natuurlijk zijn nieuwe tieners 
meer dan van harte welkom. Kom 
gewoon eens een avond kijken en draai 
een programma mee. 

Neem gerust contact met mij op, Hein 
Wagenaar, email heinw@hotmail.com 
of tel. (06) 55 33 23 20.

Passion 2020 in Noorden
Ja, u leest het goed! Na het succes van 
2017 heeft Waimbaji besloten de Pas-
sion op 4 en 5 april 2020 nogmaals op 
te voeren. In de volgende Samenstro-
men zullen we er uitgebreid verslag 
over doen maar hierbij doen we vast 
een oproep aan vooral mannen, die het 
leuk vinden om mee te zingen en/ of 
acteren. We repeteren hiervoor iedere 
donderdagavond in de Martinuskerk, 
vanaf 19.45 uur, dus lijkt het je leuk, 
zing je graag, kom dan zeker eens kij-
ken en/ of met ons mee zingen. 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                          

Jubilarissen

Noorden
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Vieringen op vrijdag
30 augustus om 9.00 uur Eucharistie-
viering
13 september om 9.00 uur Woord en 
Communieviering
27 september om 9.00 uur Woord en 
Communieviering

Van de PCI
Beste Parochianen, tijdens de viering 
van zondag 23 juni (Sacramentsdag) 
heeft de PCI (Parochiële Caritas Instel-
ling) een bedrag van € 274,50 opge-
haald. Onze hartelijke dank hiervoor.

Namens de PCI leden: 
Ina Tersteeg, John Akerboom
Petra van de Berg, Andre Bos
Truus Hassing van Tol

Afscheid misdienaars                                                                                                                           
Na de viering van zondag 14 juli heb-
ben onze trouwe misdienaars Dave en 
Lisanne afscheid genomen. Bedankt 
voor jullie jarenlange inzet bij het hel-
pen van de voorgangers en  het klaar 
maken van het altaar.
Ik wens jullie veel succes met de studie 
en het verdere leven in de toekomst. 
Bedankt! Zijn er nog kinderen die een 
keer mee willen helpen? Jullie zijn altijd 
welkom en je hoeft je niet vooraf aan te 
melden, kom gewoon.

Koster Gerard

Koffiedrinken in de Orangerie
Ook in de zomermaanden is er koffie-
drinken na de viering. Fijn en gezellig 
dat er zoveel mensen van de partij zijn!

Peuter-kleuterviering
Wederom gaan we in het nieuwe 
schooljaar beginnen met de peuter-

kleuterviering voor jong en oud. Met 
wat zingen, vertellen en spelen vieren 
we met peuters-kleuters-ouders-oma’s-
opa’s-tantes en andere belangstel-
lenden een aangepaste viering in de 
Orangerie.
Op 29 september om 10.00 uur gaan we 
van start met het verhaal van de Ark van 
Noach. Ieder kind wordt uitgenodigd 
om zijn knuffel(s) mee te nemen, die 
mogelijk ook in de boot van Noah mee 
mogen. Graag zien we jullie het mee 
komen vieren? Na afloop gaan we wat 
drinken en wat knutselen, spelen over 
de boot van Noah. Tot 29 september? 

Vormelingen voorstellen
In de viering op zaterdagavond 7 sep-
tember gaan de Vormelingen zich aan 
de parochie voorstellen.

Oktobermaand Rozenkrans
In oktober bidden wij iedere dinsdag-
avond om 19.00 uur de rozenkrans in 
de Johannes Geboorte kerk.

Activiteit Orangerie
De vakantie is weer voorbij en we gaan 
weer starten met activiteiten.
Dinsdag 10 september trekken we er 
op uit, dit keer gaan we naar Leiden.

We bezoeken de Hortus Botanicus aan 
de Rapenburg. ‘s Middags gaan we naar 
het museum van Oudheden, ook aan 
de Rapenburg. We vertrekken om 9.30 
uur met auto’s vanaf de Orangerie.
Vergeet niet uw museum jaarkaart mee 
te brengen, want u kunt dan gratis bij 
beiden naar binnen.
Opgeven bij Joke, jokevtol@gmail.com 
of tel. (0172) 53 97 48.
Graag tot ziens op 10 september.

Gerda, Joke en Gerda

40dagenreis 6 oktober-15 
november…Doe mee met 
deze reis
Van 6 oktober - 15 november starten 
we als gezamenlijke kerken van Protes-
tants en RK Nieuwveen en Zevenhoven 
de 40dagenreis. Het project begint op 
zondag 6 oktober met een gezamen-
lijke school- & kerkdienst in Sporthal de 
Vlijt in Zevenhoven (er zijn die dag geen 
diensten in de kerken). Daarna volgen 
er voor alle gemeenteleden 6 weken 
lang gespreksgroepen, die plaatsvin-
den in Nieuwveen en Zevenhoven. 
We werken met een studiegids en een 
dagboekje. Op dit moment zijn er al 
zo’n 30 groepjes. In augustus/septem-
ber zal er ook een magazine boordevol 
informatie verschijnen. We sluiten de 
40dagenreis af met een concert van 
Martin Brand op 15 november in de 
Dorpskerk van Zevenhoven. Aanmel-
den voor de gespreksgroepen kan via: 
www.aanmelden40dagenreis.nl

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk

Lief en leed

Overleden
9 juli Greet Koeleman – Koeckhoven   78 jaar
3 augustus Nico Koot     63 jaar
   



17SAMENstromen • september 2019

Patroonsfeest van de kerk
De gedachtenis van Maria’s geboorte 
staat op de kerkelijke kalender op 8 
september. Het is geen hoogfeest, 
maar omdat ze de patrones is van de 
kerk van Hoogmade, zullen we die zon-
dag er feestelijk bij stil staan. We vieren 
de eucharistie en het Nederlandstalig 
Koor zingt.

Familieviering, doe je mee…?
Ja hoor, op zondag 29 september is 
er weer de familieviering voor jong 
en oud. We gaan samen zingen en de 
kinderen worden met allerlei taken bij 
de viering betrokken. Jezus vertelt een 
spannend verhaal over een rijke man. 
Hij struikelt bijna over de arme die op 
zijn stoep zit… Hoe loopt dat af…? We 
gaan samen zingen met koor Enjoy en 
we maken er een fijne viering van. De 
viering is wel een beetje vroeg om 9.15 
uur, maar na de viering is er heerlijke 
koffie, thee en limonade, verzorgd door 
de trouwe mensen van de koffiegroep.

Pastor Marjo Hoogenbosch en koor Enjoy

Alpha: ontmoeten, vragen, 
ontdekken, welkom!
Met anderen op zoek gaan naar de 
zin van het leven. Vragen stellen bij 
het leven en bij het christelijk geloof. 

Ontdekken wat het christelijk geloof nu 
eigenlijk inhoudt. 
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent 
van harte welkom op de Alpha die de 
vier kerken van Hoogmade en Wou-
brugge samen realiseren. 
In tien interactieve en gezellige bijeen-
komsten ontdek je 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. In elke 
bijeenkomst staat een ander onder-
werp centraal waarover de Alpha-deel-
nemers doorpraten in kleine gespreks-
groepen. De Alpha is gratis en open 
voor iedereen en wordt gehouden op 
dinsdagavond van 19.00 tot 21.45 uur 
in de bovenzaal van gebouw Immanuël, 
Kerkstraat 1, Woubrugge. 

Op 24 september is er een startavond 
waar iedereen welkom is om kennis te 
maken. De eerste cursusavond is op 1 

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie  

oktober. Of je jong of oud, gelovig of 
niet-gelovig bent; je bent van harte wel-
kom met al je vragen! Aanmelden kan 
door een bericht naar alphawouhoo@
gmail.com of bellen met pastor Hoog-
enbosch tel. (06) 83 06 11 93  of ds. 
Stefan Honing tel.  (0172) 518157.

Kijk voor meer informatie en verhalen 
van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl. 

Gezamenlijke kerken 
Hoogmade/Woubrugge

Activiteiten in de parochiefe-
deratie-week van 28 septem-
ber t/m 6 oktober
Ieder jaar zijn er rond de feestdag van 
de H. Franciscus allerlei activiteiten in 
de parochiefederatie. De kinderkoren 
zingen met elkaar in de openingsvie-
ring op zaterdag 28 september a.s., je 
kunt je huisdier laten zegenen, mee-
gaan op een dagtocht naar het Belgi-
sche Meerssel-Dreef of fietsen langs 
kerktuinen. En dan is er nog de boei-
ende avond over ex-gevangenen die 
een plaats in de samenleving proberen 
te vinden.

Maandagavond 7 oktober 
Parochie(-kern)avond
Op 7 oktober om 19.30 uur willen we 
graag bijeen komen met elkaar om 
te praten over de toekomst van onze 
parochiekern. We stellen het zeer op 
prijs als u daar bij wilt zijn en zo uw en 
onze gedachten en ideeën met elkaar 
kunnen delen. Houdt u die avond als-
tublieft vrij en dan zien en spreken we 
elkaar de 7e oktober.

De beheercommissie

Lief en leed

Huwelijk
27 september  Emmeliek Brabander en Jeanno van der Ploeg
14.30 uur  Wij wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag en een
   mooie toekomst.

Koor Enjoy repeteerde op een mooie zomeravond in het Ghoybos
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Schoon drinkwater voor Kinko 
in Tanzania
Het is inmiddels juli geweest en we 
hebben zeer goed nieuws gehad van de 
Vastenactie. De aanvullende begroting 
is goedgekeurd, waardoor het nu mo-
gelijk is om twee watersystemen aan 
te leggen. De totale opbrengst van de 
Clara- Franciscusfederatie, aangevuld 
met het bedrag van Vastenactie Ne-
derland was € 28.974. Mede door een 
donatie van stichting “Kaskazini” voor 
de aanvulling van hetgeen nog ontbrak 
voor de begroting van Kinko is het nu 
dus mogelijk dat beide projecten gerea-
liseerd kunnen worden!
Veel dank aan iedereen voor dit mooie 
geweldige resultaat.

M.O.V. St. Jan de Doper
Leimuiden / Rijnsaterwoude
Anneke Bosma, projecthouder
      
Uitslag taarten wedstrijd
Zondag 30 juni was het een heel ge-
slaagd St. Jansdag met eerst een mooie 
eucharistieviering met als voorganger 
Pastoor Glas en er werd gezongen door 
het Caeciliakoor samen met Resonans. 

Daarna was er een gezellig samen-
zijn met overheerlijke zelf gemaakte 
taarten. Veel mensen hebben hun 
best gedaan om een lekkere taart te 
maken/bakken, waar we met z’n allen 
van hebben genoten. De jury heeft 
alle 10 taarten beoordeeld op creativi-
teit, samenstelling en structuur maar 
natuurlijk ook  geproefd, wat volgens 
eigen zeggen niet vervelend was en de 
drie winnaars zijn:  
De 1e prijs Michella Njoo zij had een 
overheerlijke Zomervruchtentaart 
gemaakt.
De 2e prijs Annia Boere met haar 
mooie smaakvolle Chocolade Walno-
tentaart.
De 3e prijs voor Ria Rijkelijkhuizen met 
een lekkere Bokkenpootjestaart.
Michella mag voor één jaar de St. Jans 
Wisselbeker mee naar huis nemen, 
hopelijk gaat Michella de wisselbeker 
volgend jaar verdedigen.

Neva, Yvonne en Sonja

Nieuws van Akkoord 
Op 3 september beginnen  de repeti-
ties van Akkoord weer.
We gaan ons voorbereiden op een hele 
bijzondere start van het seizoen.
Op zaterdag 28 september doen we 
mee aan een kinderkorendag.

Alle kinderkoren van onze federatie 
doen hieraan mee: Losz uit Rijpwete-
ring, Little Stars uit Roelofarendsveen, 
De vrolijke Noot uit Langeraar en wij 
dus.
Het wordt een hele leuke dag met el-
kaar en om 17:00 uur is er een eucha-
ristieviering in de Heilige Adrianus kerk 
in Langeraar. 
Komt u of kom jij ook luisteren en mee-
zingen tijdens deze viering?

Een nieuw seizoen betekent ook een 
nieuw doel waar we voor gaan sparen. 
Binnenkort maken we bekend welk 
doel dat gaat worden.
Ook maken we binnenkort bekend hoe-
veel geld we het afgelopen jaar voor 
Haiti hebben ingezameld. 

Er is op het koor weer plek voor nieuwe 
leden. Vind jij het leuk om met ons mee 
te zingen of wil je gewoon een keertje 
komen kijken. 
Je bent van harte welkom!
De repetities voor het kinderkoor zijn 
op dinsdagavond van 18.30 uur tot 
19.30 uur.
Het tienerkoor repeteert eens per veer-
tien dagen op dinsdagavond van 19.15 
uur tot 20.15 uur.

Marina 

Franciscus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk
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Open Kerk
Dit jaar zijn de open monumenten da-
gen op 14 en 15 september. Het thema 
is dit jaar “Plekken van plezier”. Dit is 
een extra reden om onze Johannes de 
Doper kerk open te stellen op deze da-
gen. Tijdens deze dagen zal de bekende 
Leimuidenaar Jan Boere zijn vrolijke en 
serieuze verhalen komen voordragen 
of vertellen. Het bezichtigen van onze 
mooie kerk in Leimuiden en Rijnsater-
woude en het luisteren naar de verha-
len zijn een goede reden om de 14e of 
de 15e september te komen.

Tot ziens in de kerk

Peppelhofviering
Op vrijdag 6 september om 9.30 uur is 
er een Eucharistieviering in de Peppel-
hof. De voorganger is Pastor B. Bosma

Tandengeknars
Tijdens een avond met een bijbelgroep 
houdt de pastoor een verhaal over de 
hel en de duivel. De pastoor leest voor: 
‘Bij het Laatste Oordeel zal er pijn zijn, 
gejammer en tandengeknars.’
Een eenvoudige, oude man, die de bij-
bel letterlijk verstaat, zegt verschrikt:
‘Ik ben al mijn tanden kwijt. Wat moet 

ik doen?’
De pastoor zegt: ‘Wacht maar rustig 
af. Mocht het nodig zijn, dan zullen er 
tanden beschikbaar worden gesteld.’
 
Met toestemming van de rechthebbenden 
ontleend aan: J Olsthoom,
De vrolijke kerk. 90 Goede Herdermoppen 
uit de verzameling van een oud-pastoor. 
Leiderdorp/Zoeterwoude 2016.

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 
tel. (06) 13 44 91 07.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Taarten wedstrijd

Lief en leed

Overleden
5 augustus Gerda de Graaf-Balvert    88 jaar

Gedoopt
16 juni Morris Andi van der Schilden, zoon van Niels van der Schilden
  en Margie Syam-vqn der Schilden
11 augustus Liv Holla, dochter van Bart Holla en Alicja Holla-Skalec
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Dinsdagmorgen
10 september 9.30 uur viering van 
woord en communie in Oud Ade. Voor-
ganger is diaken A. van Aarle. Na de 
viering is er koffie op de pastorie.
24 september 9.30 uur eucharistie 
in Oud Ade. Voorganger is pastor B. 
Bosma.

Communieronde
Er is een communieronde op 3 en 17 
september.

Zondag 8 september: 150 jaar 
Bavokerk Oud Ade 
Feestelijke eucharistieviering
Op zondag 9 september 1869 vond in 
Oud Ade de wijding plaats van de hui-
dige Sint Bavokerk, door de Haarlemse 
bisschop G.P. Wilmer. Met Kerstmis in 
het voorgaande jaar vond daar al de 
eerste eucharistieviering plaats, dus de 
kerk was al enige tijd in gebruik. Er zijn 
geen filmbeelden uit die tijd, maar het 
zal ongetwijfeld een feestelijke plechtig-
heid geweest zijn.
Op zondag 8 september om 9.15 uur 
vieren we het 150 jarig jubileum van de 
Bavokerk tijdens een feestelijke eucha-
ristieviering, waarin pastor Bosma zal 
voorgaan. We gedenken 150 jaar lief en 
leed, inzet en betrokkenheid van pries-
ters, diakens, pastoraal werkenden 
en vele parochianen. Een reden voor 
dankbaarheid! Het wordt een muzikale 
viering, met medewerking van het 
Dameskoor van Oud Ade/Rijpwetering, 
Joy, LOSZ en Thijs Witteman als cantor. 
Na afloop is gelegenheid voor ontmoe-
ting met koffie, thee, limonade en een 
origineel Bavo gebakje in Ons Dorps-
huis. U bent allen van harte uitgeno-
digd.

Open Monumentendag 14 
september 
Expositie van Görtz tot Glas
150 jaar Bavokerk, dit heugelijke feit 
laten we op ons dorp niet onopge-
merkt voorbij gaan. Op zaterdag 14 
september, Open Monumentendag, zal 
de Bavokerk van 10.30 uur tot 16.00 

uur deel uitmaken van de route met 
rijksmonumenten. 
Speciaal voor deze gelegenheid vindt 
de expositie van Görtz tot Glas plaats. 
Hierbij zijn schilderijen (16e eeuws en 
later) en fotoportretten van de pasto-
res te bewonderen. In deze presentatie 
is een bijzondere plaats ingeruimd voor 
pastoor Jan Verkleij (medegrondlegger 
van Ons Dorpshuis). Zijn oude fotoboe-
ken liggen ter inzage. Hierin staat zijn 
uniek fotomateriaal van de omgeving 
en Oudajenaare.
Als pronkstuk is hieraan een replica van 
het schilderij ‘Aanbidding der herders’ 
(1633) van Pieter de Grebber toege-
voegd. Het origineel is eigendom van 
de kerk maar is in bruikleen gegeven 
aan het Museum Catharijneconvent in 
Utrecht, waar dit doek gerestaureerd is. 
Om het feest compleet te maken is er 
een doorlopende fotorapportage van 
de feestweek in 2017 te zien, en zijn 
een proeverij en schenkerij in aange-
paste stijl aanwezig. Bij feest in de kerk 
mag muziek niet ontbreken, dus zal het 
kerkorgel worden bespeeld. Verzoek-

nummers kunnen ter plekke worden 
ingediend.
U bent allen van harte welkom op deze 
bijzondere reünie van oude en jonge 
dorpsgenoten. Zegt het voort! 

De beheercommissie

Wanneer ben je rijk? 
Deze vraag stellen wij ons in de eerste 
gezinsviering na de zomervakantie. We 
horen het verhaal van een arme en 
een rijke man - tijdens hun leven en na 
hun dood. We denken na over hoe je 
omgaat met bezit en met mensen die 

Franciscus parochie  

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

Koorjubilarissen gehuldigd
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het minder hebben, en we hopen dat 
we ontdekken wat echte rijkdom is.
De viering is op zaterdag 28 september 
om 19.00 uur in de kerk van Rijpwe-
tering onder begeleiding van pastor 
Marjo Hoogenbosch en het kinderkoor 
LOSZ. Tot dan! 

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 
Claudia Straathof en Katrin van Polanen

Koorjubilarissen gehuldigd
Maar liefst vijf leden van het da-
meskoor Oud-Ade/Rijpwetering zijn 
onlangs gehuldigd voor hun jarenlange 
trouwe dienst. J.P.M. (Hanneke) Hil-
lebrand- Heemskerk maakt al 25 jaar 
deel uit van het koor, M.J.Th. (Ria) van 
der Hoorn- Hoogenboom en M.A.C. 
(Riet) van der Geest- de Jong beiden 
40 jaar. Deze drie dames waren lid van 
het Oudadese koor. P.E.(Nel) Wort-
man- Veenhof zingt al 50 jaar en deed 
dat tot voor de fusie van beide koren 
in 2018 bij het gemengde koor van 
Rijpwetering. P.M. (Peter) van der Meer 
tenslotte is al 40 jaar de organist van 
het koor. Zij allen werden voor hun ja-
renlange zang onderscheiden door de 
Nederlandse Gregorius Vereniging. Dat 
gebeurde op 6 juli. Mooie bijkomstig-
heid van de huldiging was de aanwezig-
heid van de bisschop, Mgr. J. H. J. van 
den Hende, die op genoemde datum 
in Oud Ade in de eucharistie voorging. 
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd en 
hopelijk kunnen we nog lang genieten 
van jullie inspirerende zang en orgel-
spel! 

Nieuwe leden beheercommis-
sie stellen zich voor
Enkele maanden geleden ben ik be-
noemd als lid van de beheercommissie 
van de kerken in Oud Ade en Rijpwe-
tering. Mijn naam is Dammes van der 
Poel en ik woon sinds mijn geboorte in 
Oud Ade. Ik ben inmiddels al weer ruim 
63 jaar oud en ook alweer 38 getrouwd 
met Toos, een tuindersdochter uit de 
Veen. Mijn kinderen(4) zijn al enige 
tijd de deur uit. Ik werk in Amsterdam 
en heb een financiële functie bij een 
mediabedrijf. In het verleden heb ik 
diverse vrijwilligersfuncties gehad in 
verenigingen en de basisschool van 

de dorpen; veelal als penningmeester. 
En dat laatste zal ook de rol zijn die ik 
krijg in de beheercommissie. Ik zal in 
de komende tijd langzamerhand de 
taken die nu nog liggen bij de hui-
dige penningmeester, Piet Alkemade, 
overnemen. Wat mijn ambitie is? Dat is 
een bijdrage leveren aan het in stand 
houden van dingen die belangrijk zijn 
voor de gemeenschapszin in de beide 
dorpen. Daar horen wat mij betreft ook 
de beide kerken bij.  

Dammes van der Poel

Beste parochianen,
Juni jl. is mij gevraagd plaats te nemen 
als algemeen lid in de beheercommis-
sie van Rijpwetering/Oud Ade. Tijdens 
deze bestuursperiode van vier jaar wil 
ik mij inzetten voor het behoud van de 
gebouwen en kerkhoven van Rijpwete-
ring en Oud Ade. Ik geloof dat we met 
elkaar nieuwe bestemmingen kunnen 
vinden om de gebouwen aanvullende 
gemeenschappelijke functies te geven. 
Mijn gehele leven kijk ik uit op beide 
kerken. Na in 1960 geboren en geto-
gen te zijn op de Boekhorsterweg in 
Oud Ade, hebben Ella en ik ons gezin 
gesticht op de H.P. van der Poellaan 
in Rijpwetering. Tegenwoordig, na een 
werkdag bij Livit Orthopedie in Leiden 
als Podoloog, vallen beide kerktorens al 
van veraf op wanneer ik door de polder 
richting huis rijd. 
Het enthousiasme rond de activiteiten 
voor de feestweek in 2017 ten bate 
van de restauratie heeft laten zien dat 
plattelandskerken overeind kunnen 
blijven. Zowel tijdens de organisatie 
als tijdens de feestweek kwamen trots 
en zelfbewustzijn van zowel jong als 

oud naar boven. De kerk vormde het 
kloppende hart van ons dorp en zorgde 
voor dynamiek op spiritueel, cultureel 
en uiteindelijk ook op economisch vlak.
Tijdens Open Monumentendag vieren 
we het 150 jarig bestaan van de Bavo-
kerk. Gedurende deze dag is een expo-
sitie van de portretten en kunstwerken 
te zien en zal ook een doorlopende 
fotopresentatie zijn van de feestweek 
2017. Onder genot van een proeverij 
hoor ik graag uw mening of ideeën 
voor evenementen welke we kunnen 
laten plaatsvinden in en om de kerk. 
Uiteraard zijn we altijd bereikbaar per 
e-mail via bcp_rijpwetering_oudade@
rkgroenehart.nl

We zien u graag in de Bavokerk op 
zaterdag 14 september van 10.30 tot 
16.00 uur. 

Met vriendelijke groet,
Ben van den Ing

Lief en leed

Huwelijk
25 september  Rob Disseldorp en Agnieszka Wisniewska
12.30 uur  Wij wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag en
   een mooie toekomst.

Overleden 
17 juli  Margaretha Catharina van der Voorn- Jan 92 jaar
 7 augustus  Agatha Maria Ganzevles- van der Pouw Kraan 100 jaar
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Franciscus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Pastoraatgroep
De vakantie zit er weer op. De scholen 
zijn weer begonnen en de pastoraat-
groep is weer op volle sterkte bezig met 
de voorbereiding van alle activiteiten 
binnen de kerk de komende periode.

Maandag 2 september vertrekken twee 
volle bussen met de Groene Hart bede-
vaart naar Kevelaer. In totaal gaan er 
100 pelgrims en 15 muzikanten mee uit 
de Clara- en Franciscus  Federatie. We 
ervaren dit altijd als zeer mooie dagen.  
Volgend jaar willen we graag met 3 
bussen, dus denkt u er rustig over na 
om in 2020 met ons mee te gaan. Als u 
informatie wilt, bel gerust.

Zondag 8 september vindt de vol-
gende TV-viering plaats. Hierin zal de 
Bisschop van Rotterdam, J. van den 
Hende voorgaan en het St. Cecileakoor 
uit Zevenhoven/Nieuwveen de muzi-
kale omlijsting verzorgen. Met ingang 
van september heeft er een wijziging 
plaatsgevonden in het NPO uitzend-
schema, waardoor de TV-viering voort-
aan van 10.00 tot 11.00 uur plaatsvindt. 

En dan nog een bijzondere viering op 
zondag 15 september om 11.15 uur.  U 
leest erover in het stukje van Anneke 
Rietbroek.

Namens de pastoraatgroep, 
Agnes van Berkel

15 september 11.15 uur 
Kermisviering Petruskerk
Ook dit jaar weer traditioneel de Ker-
misviering in de Petruskerk. 

Wat is er niet mooier om de feestweek 
in eenheid en verbondenheid te begin-
nen met een sfeervolle Eucharistievie-
ring. U bent dan ook allen van harte 
uitgenodigd om dit mee te vieren. Het 
thema zal zijn: “Feest en Vrolijkheid”! 
Pastor B. Bosma zal in deze speciale 
viering voorgaan en de muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door de koren; 
Cadans, Faith en Little Stars.
Voor de kinderen is er een kinder-
woorddienst en voor de allerkleinste 
crèche. Trekt u iets oranjes aan om  
die eenheid en verbondenheid te  
laten zien.
Daarna gaan wij onder de vrolijke no-
ten van de ‘Accordeon Fanfare DAF-XL’ 
o.l.v. Wim Loos naar het Noordplein, 
waar koffie, thee en limonade klaar 
staat met iets lekkers erbij.

Anneke Rietbroek

PCI

Beste Parochianen, 

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) 
Emanuel wil graag mensen helpen die 
kampen met financiële problemen als 
gevolg van vervelende situaties die hen 
zijn overkomen. 
Om het indienen van een hulpvraag 
eenvoudiger te maken is onlangs een 

rode zuil bij de ingang van de Petrus-
kerk geplaatst. Iedereen die ons om 
hulp wil vragen kan een hulpvraag pos-
ten in de brievenbus die in de zuil zit.  
Natuurlijk kunt u ons ook mailen via 
pci@emanuelparochie.nl. 
Meer over ons werk kunt u lezen in de 
folders die op de zuil liggen of op de 
website: https://rkgroenehart.nl/pci/ 

Graag zien wij uw reacties tegemoet, 
PCI Emanuel 

Kerstwandeling/
herdertjestocht
Op zondag  22 december 2019 zal er 
weer een kerstwandeling georgani-
seerd worden.
Omdat er zo rond Kerst heel veel 
georganiseerd wordt is het misschien 
handig om deze datum vast in uw 
agenda te noteren als u belangstelling 
heeft voor de wandeling.

Om deze wandeling weer sfeervol te 
kunnen verlichten hebben we weer 
“hakpotten” nodig.

Grote glazen potten met een inhoud 
van ongeveer  750 ml. Deze kunt u 
inleveren in de Petruskerk, er staat een 
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doos klaar om ze in te doen.
Ook zoeken we nog mensen die mee 
willen spelen in een van de taferelen. 
Of bijvoorbeeld als gids een groep 
willen begeleiden of willen helpen met 
opbouwen. Alle hulp is welkom.

Omdat we voor de kerstwandeling 
steeds meer aanmeldingen krijgen 
hebben we moeten besluiten een 
aantal dingen te wijzingen. Zo is het 
niet langer haalbaar voor iedereen 
erwtensoep te regelen voorafgaande 
aan de wandeling. Er zijn nog een aan-
tal wijzigingen maar we gaan nog niet 
alles verklappen.  

Wilt u meer informatie houd dan De 
Samenstromen en andere media in de 
gaten. U kunt ook altijd even contact 
opnemen.

Marian van Velzen:
marian.van.velzen@hetnet.nl  
tel. (071) 331 29 21

Joze Koot: 
jozekoot@ziggo.nl  
tel. (06) 1029 78 46

Doordeweekse vieringen
Petruskerk: iedere dinsdag om 09.00 
uur en iedere woensdag om 07.00 uur
Gogherweide: iedere vrijdag om 09.30 
m.u.v. 20 september (kermis)
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur m.u.v. de 1e zaterdag 
van de maand en 21 september (ker-
mis).

Secretariaat
In verband met de kermis is het 
secretariaat op vrijdag  20 september 
gesloten  maar open op donderdag 9 
september van 09.00-11.00 uur.

Nieuwe dirigente Faith
Sinds 13 mei was Barbara onze tijde-
lijke dirigent. Nu heeft zij besloten om 
na de zomervakantie met ons verder 
te gaan als dirigent. Zij was altijd de 
drumster van het koor en geeft dit 
stokje door aan iemand anders. 

In het hierna te lezen interview zal 
Barbara zich even voorstellen.

Wie ben jij?
Ik ben Barbara van Velzen, geboren 
in Roelofarendsveen. Ik woon nu in 
Leiden. Ik ben leidinggevende in Den 
Haag bij Lebkov & Sons (koffie en sand-
wiches) en werk daar fulltime. Voor de 
rest maak ik in de overige tijd muziek 
en hou ik van gezelligheid.

Hoe oud ben je?
Ik ben 20 jaar.

Wat is je achtergrond?
Ik ben geboren in Roelofarendsveen 
en daar ook opgegroeid samen met 
mijn zus (die ook bij Faith zit) en mijn 
ouders. Ik heb op de Gerardusschool 
gezeten en daarna op de Bona, die 
zijn helaas nu allebei gesloten. Ik ben 
mij hele leven al bezig geweest met 
muziek, ik ben begonnen met drum-
men bij DGV en vervolgens toen ik in 
de brugklas zat ben ik begonnen met 
zingen, ik kreeg daar muziekles van 
Marije (oud dirigente van Faith). Ik heb 
mijn Havo afgerond en ben vervolgens 
een vooropleiding gaan doen op het 
conservatorium van Amsterdam (zang, 
pop). Ik heb dit inmiddels afgerond 
en ben nu bezig met het schrijven van 
eigen muziek. Ik hoop in de loop der 
jaren aangenomen te worden op de 
Hbo opleiding.

Hoe ben je bij jongerenkoor Faith 
terecht gekomen?
Ik denk via mijn zus. Ik heb een hele 
tijd geleden gezongen bij Faith, volgens 
mij zat ik toen in de brugklas, toen 
repeteerden we nog in de Jacobuskerk. 
Ik ben er toen een hele tijd af geweest 
totdat Guido (bandleider/bassist van 
Faith) mij benaderde en vroeg of ik 
interesse had om te komen drummen. 
Ik heb het toen Koen van Velzen (dat 
is ook nog eens familie) overgenomen. 
Dat heb ik zo’n 3 jaar gedaan tot ik toen 
dus de ‘tijdelijke’ dirigente werd. Of 
nou ja, dat was in eerste instantie de 
bedoeling. 

Wat was de reden dat je door wilde 
als dirigent en niet als drummer?
Dat vind ik een hele goede vraag! Ten 
eerste vond ik het sowieso een ontzet-
tend moeilijk keuze. Ik had het gevoel 
dat er geen goede keuze zou zijn 
omdat ik het misschien allebei wel zou 
gaan missen maar ook omdat ik het 
gevoel had dat ik voor beide geschikt 
zou zijn. M’n hoofd zei iets anders 
dan m’n hart en die twee dingen gaan 
totaal niet samen, het liefste had ik 
mezelf in tweeën gedeeld. Ik kreeg 
hele lieve en positieve reacties, uit het 
koor maar ook van publiek. Ik heb heel 
lang getwijfeld totdat ik toch echt de 

Luister Heer, ontferm U over mij.

Wanneer ik tot U bid God,
praat ik met U over
wat mij bezighoudt.
Over mijn zorgen, verdriet en onzekerheden
maar ook over datgene
waarvoor ik U dankbaar ben.
Bidden is voor mij,
vertrouwen op U,
weten dat U naar mij luistert
en mijn gebed hoort.
Dat vertrouwen sterkt mij en 
ik voor mij Uw antwoord.
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Lief en leed

Overleden
7 juli  Cornelia Maria Quirina Hoekstra  72 jaar
8 juli  Jacobus Nicolaas Bakker   94 jaar
25 juli  Henricus Martinus Ignatius Bakker    91 jaar
29 juli  Josefina Matilde Gonzalez de Parisi  94 jaar
30 juli  Johanna Wilhelmina Hogenboom-Loos   86 jaar
14 augustus Johanna Hendrika van der Meer-Dobbe   85 jaar

moeilijke vraag van Dennis (voorzit-
ter) kreeg. “Wil jij na de vakantie de 
dirigente blijven?”  Mijn reactie daarop 
was: “Daar moet ik nog even over 
nadenken, je hoort het volgende week.” 
Uiteraard had ik dat allang gedaan, 
maar toch wist ik het nog steeds niet. 
Ik ben toen met de band even gaan 
zitten en vervolgens heb ik gezegd dat 
zij de keuze moesten maken haha. Ik 
heb toen uiteraard zelf besloten dat ik 
het wilde blijven doen en vervolgens 
meteen maar gezegd zodat ik niet meer 
terug kon, zo moeilijk vond ik de keuze. 
Het is niet niks, opeens zoveel verant-
woordelijkheid maar ik voel me super 
gesteund door alle lieve Faithleden en 
heb ontzettend het gevoel dat we dit 
samen gaan doen!

Hoe vind je de overstap van drum-
mer naar dirigente?
Ik kan je vertellen dat dat een hele 
grote stap is, van achter het koor, naar 
vóór het koor. Opeens zijn alle ogen 
op jou gericht. Gelukkig heb ik geen 
plankenkoorts dat zou in mijn vak niet 
zo handig zijn, maar de zenuwen waren 
de eerste keer zeer aanwezig. Nu telt 
het natuurlijk ook mee dat ik met diri-
geren totaal geen ervaring heb. Fijn dat 
we inmiddels in 2019 leven en dat alles 
op internet te vinden is.

Wèl heb ik ervaring met alle stem-
technieken en weet ik dus wel hoe ik 
samenzang mooi kan laten klinken, dat 

heb ik geleerd op die vooropleiding. 
Ik vind het dus super leuk dat ik al die 
informatie en technieken kan toepas-
sen. Het resultaat geeft een ontzet-
tende kik en dat geeft me super veel 
positieve energie die ik dan weer kan 
overbrengen naar het koor. Ik denk dat 
die positiviteit en het goede gevoel het 
allerbelangrijkste is, en een sfeerbren-
ger ben ik wel. Al zeg ik het zelf.

Wat vind je leuk aan jongerenkoor 
Faith?
Hmm… Wat niet? Ik denk vooral dus 
de gezelligheid. Faith is zo’n bijzondere 
groep met zoveel lieve mensen. Er 
ontstaan hechte vriendschappen 
waardoor alles eigenlijk een beetje 
voelt als thuiskomen. Je gaat met 
elkaar eten, een café in of zelfs naar 
concerten in het buitenland. Als 
iemand even niet lekker in z’n vel zit 
dan zijn we er voor elkaar!

Faith is één groep, een team een taak. 

Wie aan Faith komt komt aan iedereen. 
Moet ik doorgaan?

Wat heb je zelf met de kerk? 
Vind je het leuk om in vieringen
te dirigeren?
Ik ben niet met geloof opgegroeid maar 
ik vind het super mooi om te zien dat 
mensen in deze tijd nog zo verbonden 
kunnen zijn met elkaar en het geloof. 
Voor de rest vind het heel leuk om te 
dirigeren en mensen te laten zien wat 
we kunnen. Het is heel gaaf om juist in 
een viering te proberen emoties over te 
brengen en mensen te raken. Ik heb in 
ieder geval heel veel zin in aankomend 
jaar en we gaan er een leuke tijd van 
maken! 

Ben je door dit interview benieuwd 
geworden naar jongerenkoor Faith? 
Kom dan snel eens luisteren en/of 
meezingen op de maandagavond 
van 19.30 uur tot 21.00 uur in de 
Petruskerk. 

Koor Faith
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Ging Jezus ook naar school?
Deze vraag stelde een kind aan mij op 
het schoolplein vlak voor de zomerva-
kantie. School is belangrijk in deze tijd. 
Vroeger was er geen school zoals wij 
dat kennen. Jongens werden vaak door 
hun vader meegenomen naar het werk. 
Daar leerden ze het vak dat vader ook 
had. Meisjes bleven thuis om te leren 
hoe je het huishouden moest doen. Dat 
kunnen we ons nu niet meer voor-
stellen. Maar overal ging dat zo. Wij 
geloven dat Jezus de Zoon van God is, 
geboren uit Maria. Jozef en Maria kre-
gen de taak om Jezus groot te brengen. 

Hoewel de Bijbel er niets over zegt, 
zal het gewoon zijn geweest dat ook 
Jezus mee deed met zijn vader Jozef. 
Jozef was timmerman. Je ziet wel eens 
schilderijen dat Jezus ook als jonge 
jongen aan het timmeren en zagen 
is. We lezen wel in de Bijbel dat Jezus 
graag in de Tempel zat. Daar leerde Hij 
over God, maar ook vertelt Hij als 12 
jarige jongen aan de leraren wie God is. 
Hij was immers op een hele bijzondere 
manier met God verbonden. 

Jezus zal niet naar school zijn gegaan 
zoals vandaag de dag kinderen naar 
school gaan. Maar er is misschien wel 
één ding hetzelfde gebleven. Ook in 
de kerk (in de tijd van Jezus was dat de 
Tempel) kun je als kind, ouder of heel 
het gezin komen leren. Wij hebben 
onze Ankerzondagen. Op die zondagen 
ben je welkom, met vader en moeder 
en broertjes en zusjes. Dan mogen 
jullie allemaal leren over God de Vader 
en over Jezus en de Kerk. Allemaal 
welkom.

Diaken Van Aarle

De vakantie is voorbij. We hebben vast allemaal lekker buiten gespeeld, gezwom-
men en geluierd. Ben je in de zomervakantie in een “vreemde” kerk geweest? 
Misschien heb je daar wel een kaarsje aangestoken of een viering bijgewoond. Wij 
gaan eigenlijk altijd wel even een kaarsje aansteken als we een kerk tegenkomen.

Het gewone ritme van school en werk is weer begonnen.  Ergens een begin mee 
maken is vaak een bijzonder moment en zorgt voor een unieke ervaring. 
Zo beginnen we na de vakantie allemaal aan nieuwe, andere dingen en maken 
plannen voor de komende tijd. 
Ik, Saskia v.d. Ven, mag voor het eerst een Spraakwater vullen. Dank aan de dames 
die dit de vijf jaar hiervoor deden! Ik ga mijn best doen! 

Beginmomenten zijn leuk en tegelijk spannend of misschien zelfs 
moeilijk maar:

Wees niet bang, wees niet bang
Ik roep je bij je naam
Wees niet bang, wees niet bang
Van nu af gaan we samen
En al zou je door het vuur gaan

(Wees niet bang, Elly en Rikkert, Jesaja 43)

Vraagje!
Wat zou je graag zien op deze pagina? Heb je een vraag of wens? Wat vind je 
interessant om te lezen. Of zie je liever een leuke knutsel of misschien wel een 
proefje? Laat het me weten door een email te sturen naar 
samenstromenspraakwater@gmail.com.

Kleurwedstrijd
Kleur de afbeelding van kleurversjes.nl 
zo mooi mogelijk en plaats er een foto 
van op onze facebookpagina. Vermeld je 
naam en leeftijd.  Wie weet win je dan een 
leuke prijs! Op de facebookpagina vind je 
de grote versie: facebook.com/samenstro-
menspraakwater 

Op facebook zie je nog meer leuke ideeën 
die ik tegenkwam en ook graag met jullie 
wil delen. Voor kinderen én voor ouders.

Bron afbeelding: Kleurversjes.nl

je brandt je daar niet aan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
Om mee te gaan
Ik ben bij je, Ik ben bij je
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Symposium: Als vrijheid je lief is
Op 4 oktober vindt het jaarlijks symposium plaats in de 
Petruskerk in Roelofarendsveen. Ook dit jaar valt dit sympo-
sium in de federatie-feestweek. Wij proberen als pastoraal 
team voor deze avond altijd de verbinding te leggen tussen 
kerk en samenleving. Dit jaar doen we dat met het thema: 
“Als vrijheid je lief is”.
Wanneer je het nieuws volgt dan zien wij dat rechtszaken 
steeds vaker onderwerp van gesprek zijn. Advocaten schui-
ven aan bij talkshows, kranten berichten uitvoerig en op de 
sociaal media heeft iedereen zijn of haar mening klaar over 
daders en hun straffen. En laten we eerlijk zijn: Meestal vin-
den we straffen te laag. 
Maar wat zijn de daders eigenlijk voor mensen? Wat doet 
een straf met een mens? En wat doet een mens als hij of zij 
wordt vrijgelaten? Hoe pak je je leven op? 

Sprekers uit het veld
Over al deze vragen zal het gaan op deze avond. Wij heb-
ben 2 sprekers uitgenodigd! Madeleine van Toorenburg, 2e 
kamerlid van het CDA (met justitie in haar portefeuille) en 
voormalig gevangenisdirecteur en Lara van Wel, directeur 
van Stichting Exodus Zuid Holland. Stichting Exodus bege-
leidt ex-gedetineerden zodat ze een plek kunnen krijgen 
in de samenleving. Ook zal een ex-gedetineerde vertellen 
over ervaringen met Exodus. Tussen de verhalen door zal 
een koor zingen en natuurlijk is er weer een zaalgesprek.
De avond is van 19.30 uur tot 22.15 uur. Daarna is er gele-
genheid tot ontmoeting met een hapje en een drankje. Het 
diaconieweekend dat altijd in november plaatsvindt zal aan 
dit onderwerp gekoppeld zijn. De PCI-en zullen met uw hulp 
de Stichting Exodus ondersteunen. Dus noteer in uw agenda: 
4 oktober, 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) in de Petrus-
kerk in Roelofarendsveen, Noordeinde 187.

Diaken André van Aarle

Herinnering
In het zomernummer van het blad Samenstromen heeft het 
volgende kunnen lezen en we herinneren u daar graag nog 
een keer aan.

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

OMZIEN naar de ander   
van dichtbij meemaken is het wel even anders.
Voor deze personen worden in het najaar van 2019 4 á 5 
bijeenkomsten gehouden om met elkaar in gesprek te gaan. 
Deze bijeenkomsten worden in principe in de ochtend ge-
houden in de pastorie van Langeraar. Bij voldoende belang-
stelling kan ook uitgeweken worden naar een avond.
We spreken samen over rouw bij het verlies van een dierba-
re. De beste hulp bij een verlies bestaat soms uit ervaringen 
uitwisselen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
We spreken over de betekenis van sterven en afscheid ne-
men, over troost en verdriet en hoe alleen verder moeten. 
De groep wil elkaar tot steun zijn bij de verwerking van het 
verlies. Kerkelijke verbondenheid is geen voorwaarde; wel is 
het wenselijk dat de deelnemers zich verwant voelen met het 
christelijk geloof en dat men naar elkaar luistert en weder-
zijds begrip kan opbrengen.

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

Sonja, Martien en Trees

Begrip 

Een ieder denkt dat hij alles goed doet
En dat hij handelt zo het hoort en moet

Het leed is dan ook  al vaak geschied
Voordat men zelf de reden ziet

We hebben allen een ander brein en gevoel
En streven niet naar hetzelfde doel

Wat de één erg waardevol acht
Wordt door een ander juist minacht
Soms doet men een ander veel pijn
Door te snel met het oordeel te zijn

Door een positieve benadering te tonen
Zal men ook de ander met begrip belonen

Heb je naaste lief gelijk jezelf
En mijd het persoonlijk verderf

Leef zoals Jezus ons heeft geleerd
De mens is in beginsel niet verkeerd
Laat ook hier het geloof gaan stralen
En samen een betere wereld behalen 
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Algemeen
Lourdesbedevaart 2019

Ondanks onze acties om pelgrims mee te krijgen is het aantal 
ingeschreven deelnemers blijven steken op 18. Dat is bij lange 
na niet het vereiste minimum van 35. De reis gaat daarom 
helaas niet door.
Volgend jaar organiseren we toch weer de bedevaart naar 
Lourdes. Mocht u plannen hebben om dan mee te gaan, kunt 
u nu al aangeven dat u dat wel wilt. Wij houden u dan als eer-
ste op de hoogte van data en reisschema.
U kunt ook aangeven in welke maand u het liefste wilt. Als het 
mogelijk is kunnen we daar dan in overleg met de VNB reisor-
ganisatie rekening mee houden.
Geef u wensen nu al door aan rajau@casema.nl.

Rob Aupers, 
namens de werkgroep Lourdesbedevaart 

Banneux-Comité

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam 
verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de 
Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte 
Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoen-
de momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere 
mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de een-
voud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team be-
staande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters 
en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux 
aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

• Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 
4 okt. t/m  8 okt. 2019. 
Begeleid door pastoor dr. A.J.M. v.d. Helm en diaken drs. H.A. 
van Zoelen

• Afsluitende Banneux dag, op zaterdag 9 november 2019 in 
ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2 Pijnacker.

Voor opgaven en verdere informatie betreff ende de kosten en 
het programma kunt u onze brochure raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan
tel. (015)  369 31 48   e-mail : paula_opstal@hotmail.com
b.g.g.
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. (070) 320 58 72   e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website:  
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

God,
laat het uw stem zijn

die ons roept
wanneer wij proberen

onze verdeeldheid te boven te komen
en zoeken naar wat ons met elkaar verbindt.

Geef dat in ons spreken en zwijgen,
in ons doen en laten,

iets doorschemert van uw licht.
In Jezus’ naam,

Amen

Kalender mei 2019

3, 10, 17, 24 september 19.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  Schriftinstuif

3, 10, 17, 24 september 19.00 uur  H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie

8 september 10.00 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  TV-viering

14 en 15 september    zie www.rkgroenehart.nl   Open Monumentendag
         (in diverse kerken)

28 september t/m 6 oktober zie pagina 7 van dit blad     Federatieweek 2019                    
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Misbruik & de RK-Kerk

Voor velen van u klinkt het misschien als “oud-nieuws”: het 
(seksueel-) misbruik door vertegenwoordigers van de kerk. 
Aan de andere kant komen de bijbehorende onprettige en 
beschamende verhalen keer op keer in het nieuws. Vaak is een 
bekendmaking in een ander land aanleiding om ook de Neder-
landse situatie opnieuw in herinnering te roepen.  

De reden voor dit artikel is om aan te geven dat er wel degelijk 
veel is gebeurd sinds 2010 toen in ons land de omvang van het 
seksueel misbruik pijnlijk duidelijk aan het licht kwam. Als we 
terugkijken mogen we daar toch ook dankbaar voor zijn. Daar-
mee werd heel duidelijk dat er grote fouten zijn gemaakt en er 
echt iets moest gebeuren. 
De Commissie Deetman is aan het werk gegaan met een onaf-
hankelijk meldpunt dat vele klachten met veel aandacht heeft 
afgehandeld. In 2018 is er verslag uitgebracht over alle werk-
zaamheden. Informatie vindt u op: meldpuntmisbruikrkk.nl. 

Momenteel zijn er vier pijlers waarop het beleid t.a.v. de strijd 
tegen grensoverschrijdend gedrag is gebaseerd:
1. Voor eenieder die binnen de kerk (als werknemer of als 

vrijwilliger) met minderjarigen of afhankelijke ouderen 
werkt, moet een recente Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
overleggen c.q. moet aanwezig zijn.

2. Voor deze zelfde groep geldt ook de Gedragscode Pasto-
raat. Doel hiervan is om de sociale veiligheid binnen de 
kerk te bevorderen en te waarborgen. De gedragscode is 
via onze website beschikbaar. 

3. Pastores van buiten ons eigen bisdom kunnen alleen zelf-
standig voorgaan in vieringen of andere werkzaamheden 
verrichten met een zgn. “vrijwaring” van hun bisschop of 
overste. Via die vrijwaring wordt duidelijk dat hun verle-
den “schoon” is.  

4. Er is een nog altijd een onafhankelijk meldpunt waar 
eenieder zich kan melden die te maken heeft gehad met 
grensoverschrijdend gedrag binnen de RK-kerk. Zie hier-
voor: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl, of 
bel: tel. (06) 24 95 58 99. 

Die eerste drie punten vragen van ons allen een inspanning. 
Ik hoop echter dat daarmee serieuze klachten nu echt tot het 
verleden mogen behoren. 

Pastoor Jack Glas

Dierenzegening

In de federatie-feestweek zal ook de dierenzegening worden 
gehouden.Dit maal zal het plaatsvinden op 2 oktober om 14.30 
uur in Nieuwveen bij de H. Nicolaaskerk.
Iedereen mag met zijn of haar huisdier naar de kerk komen. 
Er zal eerst een korte viering zijn. Aan het eind van die viering 
zullen de dieren worden gezegend.

Dieren zijn een pronkstuk in de schepping van God. Dieren 
zijn belangrijk voor de mens. Zij staan de mens ten dienste in 
gezelligheid en in arbeid. Maar geven zij voedsel en drank. In 
de kerk zullen wij altijd pleiten voor een goede omgang met en 
zorg voor de dieren. De zegen die zij mogen ontvangen is een 
teken dat ook dieren respect verdienen en het maakt ons men-
sen bewust dat wij goed met hen moeten omgaan.

Dus, wees allemaal welkom met uw dier om deze zegen te 
ontvangen.

Diaken André van Aarle

Televisie uitzendingen 

Wat komt er zoal bij kijken. Het lijkt zo simpel. U zet uw tv 
aan en gaat er eens goed voor zitten.

Maar kijk eens naar onderstaand draaiboek:

06.00 – 07.45      bouw techniek
  (indien nodig bouwt audio langer door)
07.45 – 08.00      regiebespreking
08.00 – 09.30      camerarepetitie met alle betrokkenen
09.30 – 10.00      technische voorbereiding voor uitzending
10.00 – 11.00      rechtstreekse uitzending via NPO 2
11.00 – 12.00      afbreken techniek
11.30 – 12.30      telefoondienst pastoor
12.00 – 12.30      lunch crew
12.30                     terugreis crew

Ook dit lijkt nog eenvoudig….maar
Op zaterdag moeten er al mensen aanwezig zijn omdat licht 
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en geluid worden opgebouwd.

En op zondag zijn de eerste mensen al voor zessen aanwezig 
want als de mensen van de KRO/NCRV komen, moet de kof-
fie klaar staan.

Van 08.00 – 09.30 is camerarepetitie met alle betrokkenen en 
dat betekent de hele viering ‘droog’ oefenen want alles moet 
tot op de minuut kloppen. Dus pastoor, misdienaars (waar-
voor toestemming van de ouders geregeld moet worden) , 
lector, koster en koor zijn dan al bezig. 

De pastoor is na de viering nog niet klaar. Hij heeft net tijd 
voor een broodje of iets anders lekker dat door de dames 
van de catering is klaargemaakt en daarna begint de tele-
foondienst (een uur lang) en geloof het of niet maar er wordt 
altijd wel gebeld.

Werkzaamheden vooraf
De dames van de catering zijn vaak al op zaterdag bezig met 
de voorbereidingen. Op vrijdagavond wordt een deel van de 
parkeerruimte afgezet voor de plaatsing van een aggregaat. 
De omwonende krijgen een brief in de bus om hen te wijzen 
op mogelijke overlast. Ruim een week van tevoren moet de 
pastoor zijn preek aanleveren en ook de al bekende misin-
tenties.

Tussendoor wordt er ook nog geschminkt en na de viering, 
als de crew weg is, moet er nog worden opgeruimd. Rond 
14.30 uur is alles klaar en kunnen ook de laatste mensen 
naar huis.

U ziet het, het is niet zo simpel als u misschien denkt en het 
er uitziet. Dit jaar komen er 3 vieringen uit de Petruskerk en 
wel op 8 september, 27 oktober en 8 december. Op 8 sep-
tember zal bisschop Van den Hende, samen met diaken Van 
Aarle voorgaan.

LET OP: met ingang van september beginnen alle 
uitzendingen van de eucharistievieringen om 10.00 uur.

Welkom thuis
 

Je bent weer thuis, je eigen plek,
Je eigen bed, je eigen stoel,

Je bent weer thuis en dan ontdek je
Dat speciale “thuis-gevoel”

 
Eerst de ervaringen verwerken
De koffer leeg, de was in ’t sop

En langzaamaan te gaan bemerken;
Ik ben weer thuis, het zit er óp!

 
Gods schepping, vol van variaties

De groene weiden met het vee;
De schitterende bergformaties;
De witte stranden en de zee.

 
Hij laat ons daarvan soms genieten

Ontspannen zijn en niet gestresst
Maar mocht het alle dagen gieten….

Dan geldt nog steeds: Oost West, Thuis best!
 

Wat is het goed, dat eigen stekje,
Precies zoals door jou bedoeld

Je bent weer thuis – en dan ontdek je
Dat speciale “thuis-gevoel”!
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
31 augustus

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

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

zondag
1 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

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

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

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

zaterdag 
7 september

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Revival
• Voorstellen van de Vormelingen
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
8 september

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

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

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

zaterdag 
14 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma 

zondag 
15 september

11.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Together
• Presentatie vormelingen (kinderkerk)
• A. van Aarle 

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

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

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

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

zaterdag 
21 september

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Lord’s Voice
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Oecumenische viering
• Jubilans
• H. van de Reep + Ds. M. van der Zwaag 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag 
22 september

geen viering
(verplaatst naar zaterdag)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Koffie na de viering
• A. Beenakker

zaterdag 
28 september 
Federatieweek

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Alle kinderkoren van de federatie
• Federatieviering Parochie H. Clara
• B. Bosma 

geen viering
(i.v.m. de federatieviering
in Langeraar)

geen viering 
(i.v.m. de federatieviering 
in Langeraar)

zondag 
29 september 
Federatieweek

geen viering 
(i.v.m. de federatieviering in Langeraar)

 

geen viering
(i.v.m. de federatieviering
in Langeraar)

geen viering 
(i.v.m. de federatieviering
in Langeraar)

10.00 uur
• Peuter- en kleuterviering

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

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
31 augustus

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

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

zondag
1 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

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

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

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

zaterdag 
7 september

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Adrianusviering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma 

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Revival
• Voorstellen van de Vormelingen
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
8 september

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

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

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

zaterdag 
14 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma 

zondag 
15 september

11.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Together
• Presentatie vormelingen (kinderkerk)
• A. van Aarle 

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

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

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

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

zaterdag 
21 september

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Lord’s Voice
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Oecumenische viering
• Jubilans
• H. van de Reep + Ds. M. van der Zwaag 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma 

zondag 
22 september

geen viering
(verplaatst naar zaterdag)

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. Bosma 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma 

11.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Koffie na de viering
• A. Beenakker

zaterdag 
28 september 
Federatieweek

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Alle kinderkoren van de federatie
• Federatieviering Parochie H. Clara
• B. Bosma 

geen viering
(i.v.m. de federatieviering
in Langeraar)

geen viering 
(i.v.m. de federatieviering 
in Langeraar)

zondag 
29 september 
Federatieweek

geen viering 
(i.v.m. de federatieviering in Langeraar)

 

geen viering
(i.v.m. de federatieviering
in Langeraar)

geen viering 
(i.v.m. de federatieviering
in Langeraar)

10.00 uur
• Peuter- en kleuterviering

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

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

SEPTEMBER 2019
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  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
31 augustus

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

zondag
1 september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag 
7 september

zondag 
8 september

11.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caeciliakoor (Nieuwveen)
• TV-viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 
  en A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor + Joy + LOSZ
• Viering 150 jaar Bavokerk (na de 
  viering koffie in het Dorpshuis)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zaterdag 
14 september

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

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

zondag 
15 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans + Faith + Little Stars
• Kermisviering
• B. Bosma 

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• LEF
• F. van der Ven 

zaterdag 
21 september

viering vervalt

zondag 
22 september

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider 

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

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Cantor
• Th. Dingjan 

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

zaterdag 
28 september 
Federatieweek

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
29 september 
Federatieweek

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Enjoy
• Familieviering (koffie na 
  de viering)
• M. Hoogenbosch 

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

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

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

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



  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE SEPTEMBER 2019

Wat wij lezen op de 
zondagen in September

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
31 augustus

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

zondag
1 september

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. Bosma 

zaterdag 
7 september

zondag 
8 september

11.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caeciliakoor (Nieuwveen)
• TV-viering
• Bisschop J.H.J. van den Hende 
  en A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor + Joy + LOSZ
• Viering 150 jaar Bavokerk (na de 
  viering koffie in het Dorpshuis)
• B. Bosma 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• B. Bosma 

zaterdag 
14 september

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

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

zondag 
15 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans + Faith + Little Stars
• Kermisviering
• B. Bosma 

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• LEF
• F. van der Ven 

zaterdag 
21 september

viering vervalt

zondag 
22 september

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• Gebedsleider 

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

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Cantor
• Th. Dingjan 

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

zaterdag 
28 september 
Federatieweek

19.00 uur
• Woord - & Communieviering
• LOSZ
• Gezinsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
29 september 
Federatieweek

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord - & Communieviering
• Enjoy
• Familieviering (koffie na 
  de viering)
• M. Hoogenbosch 

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

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

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

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

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

8 september
23e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh. 9,13-
18b
tussenzang: Psalm 90
tweede lezing: Filémon 9b-
10.12-17
evangelie: Lc. 14,25-33

15 september 
24e zondag door het jaar 
eerste lezing: Ex. 32,7-
11.13-14
tussenzang: Psalm 51
tweede lezing: 1 Tim. 1,12-
17
evangelie: Lc. 15,1-32)

22 september
25e zondag door het jaar 
eerste lezing: Am. 8,4-7
tussenzang: Psalm 113
tweede lezing: 1 Tim. 1,2-8
evangelie: Lc. 16,1-13

29 september 
26e zondag door het jaar
eerste lezing: Am. 6,1a.4-7
tussenzang: Psalm 146
tweede lezing: 1 Tim. 6,11-
16
evangelie: Lc. 16,19-31
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Clara & Franciscus Algemeen

Woordzoeker Federatieweek

De aarde hebt Gij onwankelbaar gegrond
en uit al wat leeft spreekt uw wijsheid. 

Wij danken U om uw schepping,
waarin alles getuigt van uw geestkracht.

Op deze dag hebt Gij een nieuw begin gemaakt
en uw Geest door onze wereld doen waaien.

Wij danken U voor de kracht
waarmee Gij ons bezielt en inspireert. 

Gij hebt ons uw Zoon Jezus Christus gegeven
en Hem bekleed met luister en majesteit.

Wij danken U voor de hoop en vrede 
die Hij ons geeft, alle dagen.   

Doe ons uw goedheid en liefde bewaren
en spreek uw woord van wijsheid in ons hart,

totdat Gij alles in allen zijt
en heel de aarde uw taal spreekt. 

Amen



FRANS & KLAAR

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. 8 (oktober 2019) kunt u uiterlijk op
9 september aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 27 september.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 



JONGERENJONGEREN
School of Faith
Naast de maandelijkse Tour of Faith is er in september ook 
twee keer een School of Faith, op verzoek van jongeren om 
eens iets langer bij een onderwerp stil te kunnen staan.

Stuur voor meer informatie en aanmelding een mail naar de 
medewerker jongerenpastoraat Desiree Buhler.

De School of Faith wordt gehouden voor jongeren van 18-35 
jaar.

• 7 september: Het kerkelijk jaar en de liturgie. College met 
medewerking van Mgr. Van den Hende

• 21 september: De sociale leer van de Kerk. College door 
pater Richard Steenvoorde OP

Programma
10.00 uur  Eucharistieviering, waarin Mgr. Van den 
 Hende hoofdcelebrant is
11.00 uur College (er wordt rekening gehouden met 
 Engelssprekende jongeren)
12.15 uur Gelegenheid tot vragen over het college
12.30-13.30 uur Lunch
13.30-14.30 uur Gesprek in groepen de hand van 
 aangereikte vragen
14.30-15.00 uur Terugkoppeling en afsluiting

Locatie
Kerk van de H. Antonius van Padua (Boskantkapel), Fluwe-
len Burgwal 45, Den Haag. Je bent hier te gast bij de blauwe 
zusters.

Jongerenmiddag in Brielle
Zondagmiddag 29 sep-
tember ben je vanaf 3 uur 
welkom in Brielle, op het 
Bedevaartsoord van de 
Martelaren van Gorcum. 
Die martelaren: 19 mensen 
die er echt helemaal voor 
gingen! Een aantal van hen 
behoorden tot de orde van 
de Franciscanen. 

En die orde is er nog altijd! Op de 29e komt er een jonge 
Franciscaan ons vertellen over hun leven, over hun inspira-
tie, hun spiritualiteit. 
Verder zijn er workshops (met o.a. zang), een quiz, gebed 
en tenslotte een maaltijd. 

Met vragen of om aan te melden kun je terecht bij pastoor 
Jack Glas (pastoorglas@rkgroenehart.nl). AGENDA   

RockSolid en SolidFriends 
Noorden/Nieuwveen
We kunnen wederom terugkijken op een leuk jaar met leuke, 
actieve en gezellige SolidFriends avonden. Het afgelopen jaar 
hebben we de groep tieners alleen maar zien groeien, in al-
lerlei opzichten. Maar ook in aantallen. En beiden is heel erg 
fi jn, daar doen we het immers voor. 

Twee jaar geleden zijn de tieners van Nieuwveen aangesloten 
bij de groep van Noorden en mede daardoor is de groep blij-
vend gegroeid. Op dit moment bestaat de groep SolidFriends 
uit 15 enthousiaste tieners. 

Een uitgebreid verslag is terug te vinden op blz. 13.

  6 september Solid Friends Noorden/Nieuwveen

20 september Rock Solid Noorden/Nieuwveen

15 september Rock Solid Aarlanderveen

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


