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November is een stille, rustige maand. De herfststormen zijn gaan liggen, er zijn ingetogen feestdagen zoals Allerheiligen en Allerzie-
len, geen vakanties, geen toeters, bellen en slingers. Maar de activiteiten in de kerk gaan altijd door, ook in november. We hebben 
weer veel nieuws en informatie kunnen vergaren vanuit de redacties van de parochiekernen over het Heilig Vormsel, een terugblik 
naar de Federatieweek, een vooruitblik op de adventsactie en de 40 dagen reis in de parochiekernen van Nieuwveen en Zevenhoven. 
Leest u ook deze maand weer met ons mee?
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Het is iedereen wel eens overkomen. 
Mij dus ook: trek ik een la onder mijn 
bureau open, houd ik ineens alleen de 
handgreep in mijn handen. 
Ben ik mooi mijn houvast kwijt. Probeer 
dan die la maar zonder schade open te 
krijgen. Mes ertussen en heel voorzich-
tig wrikken en ik kan weer in de la. 
Een tochtje naar de dorps doe-het-zelf 
winkel en een nieuwe handgreep ge-
kocht en nu beter vastzetten.

Soms zijn mensen ook hun houvast in 
het leven kwijt. De handgreep van hun 
geloofs-la is afgebroken. Ze kunnen er 
niet meer in. Hebben geen steun meer 
aan het geloof in hun soms complexe 
en moeilijke leven. Maar je kunt die 
steun wel heel goed gebruiken. Een 
nieuwe greep halen bij de doe het 
zelver? Nee zo een heeft hij er niet. 
Je kunt hem wel halen bij je eigen ge-
loofsgemeenschap. En als je de la dan 
open doet dan ligt daar het enige dat 
belangrijk is in dit leven en waar Paulus 
zo gloedvol over schrijft in zijn brief 
aan de Korintiërs: De Liefde (Korintiërs 
hoofdstuk 13). Eigenlijk is Paulus de 
enige die de boodschap van het evan-

gelie goed heeft begrepen en onder 
woorden heeft gebracht. Al het andere 
is daar ondergeschikt aan. Zonder de 
Liefde ben je niets. 

Alleen met liefde voor elkaar en voor 
God kun je zin geven aan dit leven. 
Toen de apostelen vroegen naar het 
belangrijkste gebod antwoordde Chris-
tus dat van God houden én van je 
medemens eigenlijk het enige gebod 
is, want die twee geboden zijn één. 
(Mattheus 22:46-40) Als je God aanbidt, 
maar je medemens in de steek laat 
klopt het niet. Maar andersom, als je je 
medemens liefhebt als je zelf, klopt het 
beter, want dan houd je ook van God. 
Alles wat je je medemens hebt aange-
daan doe je God ook aan zo oordeelt 
God bij het laatste oordeel (Mattheus 
25:40)

Daar moet je dan wel in geloven. Zorg 
voor een goede handgreep op dat 
laatje, want zonder liefde kun je niet, 
maar dan wel zoals Christus het heeft 
bedoeld. 

Rob Aupers

INHOUD



De grote vraag blijft natuurlijk: 
hoe kunnen wij, hier, die vreugde 
van het Evangelie zelf steeds weer 
ervaren? Hoe kunnen wij de obstakels 
overwinnen die vaak tussen ons en de 
vreugde instaan?
“Teruggaan naar het begin”, kan ook 
daarbij helpen. Want wat was nu 
eigenlijk de opdracht die de leerlingen 
van Jezus kregen? Aan het einde van 
het Evangelie van Matteüs lezen we dat 
als Jezus zijn leerlingen een opdracht 
geeft: Jullie moeten naar alle volken 
gaan, zodat iedereen mijn leerling 
kan worden. Jullie moeten de mensen 
dopen in de naam van de Vader en van 
de Zoon en van de heilige Geest. Leer 
de mensen om zich te houden aan alles 
wat ik jullie verteld heb. En vergeet 
nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de 
nieuwe wereld komt.

En zo is het aan ons om terug te gaan 
naar die basis, om leerling te worden 
van Jezus en anderen daarbij te helpen. 
Maar hoe doen we dat? Leerling 
van Jezus worden? Door verbinding 
met God te zoeken, door te willen 
leren, door gebruik te maken van de 
schatten uit 2000 jaar traditie. Maar 
ook door de verbinding te zoeken met 
elkaar: verbinding met andere kernen, 
verbinding met andere parochies, 
verbinding met de kerk wereldwijd. 
We kunnen elkaar helpen, we hebben 
elkaar nodig.

Veranderingen
Ja, er zal de komende jaren veel 
veranderen, daar zal iedereen het over 
eens zijn. De vraag is echter hoe… Die 
veranderingen zullen waarschijnlijk 
anders zijn dan we ons voorstellen, 
of waar u misschien op hoopt. De tijd 
waarin we leven verandert snel, nieuwe 
generaties gaan heel anders om met 
zaken die zo vanzelfsprekend leken.  
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Aan ons de uitdaging om leerling 
van Jezus te zijn in deze tijd. Juist 
de verbinding en openheid tussen 
generaties is daarom van groot belang. 

En de vreugde: de vreugde die ons 
geloof in Christus ons kan geven. Hoe 
kunnen we ooit een getuigenis zijn 
voor Christus als we geen vreugde 
uitstralen? Iets aanprijzen met een 
zuur gezicht werkt niet; bij zo’n groep 
wil niemand horen. Afgelopen zomer 
zei een pastoor uit Philadelphia tegen 
me: “Onze kerk is op zondag zeker niet 
vol, we hebben ruimte om te groeien!” 
Met een positieve blik is er zoveel meer 
mogelijk!

Van onderhoud naar bloei
In veel Nederlandse parochies is 
er op dit moment een beweging 
gaande om vernieuwing te zoeken. 
Om manieren te vinden om in deze 
tijd mogelijkheden te vinden om zelf, 
hernieuwd, met Jezus op pad te gaan, 
om leerling te worden. En anderen 
op die weg te helpen. Wij willen 
graag bij die beweging aansluiten. Zo 
las u op deze plaats al eerder over 
veranderingen en nieuwe projecten. 

Als we zoeken naar vernieuwing 

kunnen zeker de ideeën die James 
Mallon beschrijft in zijn boek “God 
renoveert” ons helpen. Als pastoor 
van verschillende parochies in Canada 
liep hij tegen soortgelijke problemen 
aan als wij en vond hij oplossingen. 
Waarom daar niet ons voordeel mee 
doen?

Samen op weg
Graag willen we u, als parochiaan, 
uitnodigen om actief mee te doen 
in dit project. Om ook het boek te 
lezen en er samen over te spreken 
om tot een “vernieuwing” van onze 
geloofsgemeenschappen te komen. 
In het bijzonder wil ik een beroep 
doen op de jongere generaties. Om 
zo alle generaties te betrekken en tot 
verbinding te komen. Als u mee wilt 
lezen, kunt u voor informatie terecht 
bij mij. 

Ja, mensen, we staan voor een 
uitdaging en het zal moeite kosten. 
Maar de vreugde van Christus blijft 
die moeite waard! En vergeet niet 
de belofte die Jezus zijn leerlingen 
meegeeft: Ik ben altijd bij jullie, totdat 
de nieuwe wereld komt!

Pastoor Jack Glas

Vreugde!
Pastoraal

Afgelopen zomer was ik, zoals andere jaren, op de plek waar ik Gods roepstem heb ervaren. Het is 
steeds weer goed om daar te zijn. Om weer even terug te gaan naar dat moment en daarbij opnieuw 
die vreugde van het geloof te beleven. Het is juist die vreugde die me in beweging heeft gezet en die ik 
graag deel met anderen.
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Verdieping
De Santenkraam
Heilige Willibrord – 7 november
 
Willibrord was een geboren Engelsman met een Ierse 
kloosteropleiding. Hij trok met een groep monniken rond 
690 naar de Lage Landen. In die tijd was het christendom 
aanwezig in Zuid-Europa tot aan Utrecht. Willibrord trok de 
noordelijke Lage landen in om daar – met ruggensteun van 
de Frankische vorsten – te evangeliseren. Hij bouwde zoveel 
mogelijk kerken en stichtte enkele kloosters. Sporen van dat 
werk vinden we in Heiloo, Egmond, Velsen en Oegstgeest. 
Hij ondernam missionaire reizen naar Frisia, Thüringen en 
Denemarken. 

Als gewone monnik kon hij geen priesters wijden, daarom 
reisde hij met Frankische aanbevelingen naar Rome om bis-
schop te worden. De paus bewees hem zijn vertrouwen met 
een benoeming tot ‘bisschop der Friezen’. Hij kreeg daarbij 
de naam Clemens, die hij overigens nooit gebruikte.
Vergezeld van zijn eigen priesters trok hij van dorp tot dorp 
en mocht talloze bekeringen verrichten. Veel van zijn werk 
werd ook weer ongedaan gemaakt onder aanvoering van 
Radboud, die tientallen kerken met de grond gelijk maakte. 
Na diens dood, keerde Willibrord terug naar Utrecht en 
slaagde erin zijn bisdom weer op te bouwen.

Willibrord kreeg bij zijn heiligverklaring de titel van ‘verkon-
diger van het geloof’ en is patroon van onze Nederlandse 
kerkprovincie. Op 7 november is zijn gedachtenis, terwijl de 
dag ervoor álle heilige verkondigers van het geloof in onze 
streken worden herdacht.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Het Anker
De kop is er af, vijfenzeventig gezinnen 
uit de hele parochiefederatie zijn inge-
stapt om met elkaar op reis te gaan. 
Een reis om God en Jezus beter te leren 
kennen en af te ronden met het ontvangen van de Eerste 
Heilige Communie. En drieëntwintig gezinnen uit de H. Clara-
parochie zijn bij het Anker aangehaakt om te ontdekken wie 
of wat de Heilige Geest van God is. En wat deze voor iedere 
mens kan betekenen. Het was voor het eerst dat zij aanhaak-
ten aan het Anker en dat was best spannend voor de vorme-
lingen, hun ouders en de leiding. Maar al gauw voelden wij 
ons thuis.

Deze 1e zondag was een kennismaking met elkaar en met 
Gods Naam: “Ik-zal-er-zijn”, een naam als belofte. Daarna 

hebben ouders en communicanten alle bijzondere hoeken 
van de kerk ontdekt en met elkaar en de kerkgemeenschap 
de eucharistie gevierd. De vormelingen en hun ouders had-
den elkaar al een paar ontmoet. Zij zijn in hun eigen pro-
gramma bezig geweest met barmhartigheid. Wat kun je doen 
om barmhartig te zijn voor mensen die je hulp nodig heb-
ben. En hoe helpt de Heilige Geest je daarbij? In de viering 
hoorden wij dat je geloof zelfs kan groeien als je goed doet 
aan andere mensen!

Het Anker is een reis met heel wat deelnemers én vrijwil-
ligers aan boord. Voor en achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan de programma’s en de familievieringen die erbij 
horen. U bent van harte welkom om er iets van mee te ma-
ken. De volgende Ankerzondag is op 3 november in de  
H. Adrianuskerk in Langeraar en op 10 november in de  
Petruskerk in Roelofarendsveen. We nodigen u graag uit 
voor de eucharistieviering van 11.15 uur. Wilt u ook het 
catechese-uur meemaken van 10.00 tot 11.00 uur, dan graag 
even een berichtje naar info@mijnanker.nl of telefonisch via 
het secretariaat van de H. Adrianuskerk of de H. Petruskerk.

Pastor Marjo Hoogenbosch en pastor Heleen van de Reep

Stap Mee Op 11
Na een prachtige tiende editie afgelopen zomer  in de  
Zwitserse Alphen, waar ‘Samen één’ het thema was, gaan  
we vol enthousiasme door naar komende zomer. Want ook 
dan zal er een Stap Mee Op reis worden georganiseerd. 
Waar we heen gaan en welk thema centraal zal staan, dat 
wordt in de komende tijd bekend. Wel is bekend wanneer  
de reis zal plaats vinden, namelijk van 31 juli tot en met  
9 augustus 2020. 

Na een bezoek aan een klooster in het eerste weekend zal 
de reis verder bestaan uit een dagelijkse wandeling in de 
bergen, waarin het geloof centraal 
zal staan. Uiteraard laten we de 
details te zijner tijd graag weten, 
maar heb je nu al interesse om 
mee te gaan met deze reis voor 
jong volwassenen, laat het ons 
dan weten. Dan houden we je 
persoonlijk op de hoogte. Ook 
voor meer informatie mag je ons 
uiteraard benaderen. Dit kan via 
stapmeeop@gmail.com. 

Koen de Boer
Namens het Stap Mee Op Bestuur

Clara & Franciscus Verdieping
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Vieren
Allerzielen
Mexicaanse stijl
Iedereen is wel iemand verloren: een familielid, vriend of 
partner wiens overlijden voor veel verdriet heeft gezorgd. 

Het woord ‘allerzielen’ is afgeleid van ‘gedachtenis aller zie-
len’. De naam verwijst naar de oude christelijke overtuiging 
dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Na de dood 
gaat de ziel naar de Hemel, het Vagevuur of de Hel. In één 
van deze drie plekken wachten zij op de ‘jongste dag’ wan-
neer zij met hun verrezen lichamen verenigd zullen worden.

In Nederland zijn nog maar weinig katholieken bezig met 
de mogelijkheid dat de overledenen in het vagevuur zitten. 
Op Allerzielen gaat het vooral om de herdenking van de 
dierbaren. Rond 2 november trekken veel families naar de 
begraafplaatsen om daar hun dierbaren te herdenken. Voor 
veel katholieken past Allerzielen goed bij de herfst. De kor-
tere dagen, de kilte en de vallende bladeren bevorderen het 
nadenken over dood, verlies en rouw.

Om dat verdriet draaglijker te maken hebben ze in Mexico 
een speciale feestdag bedacht: Día de los Muertos: de dag 
van de doden. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Voor 
korte tijd komen de doden weer even terug op aarde, om 
feest te vieren met iedereen die leeft. Dat gaat gepaard met 

vooral veel eten, drank, dansen en muziek. En hoewel de Día 
de los Muertos misschien als een vreemd feest klinkt, is het 
juist een hele mooie en bijzondere traditie. Het is dan ook 
een van de belangrijkste volksfeesten van Mexico.
In aanloop naar de dag van de doden worden op het kerkhof 
de graven van overledenen schoongemaakt en extra mooi 
versierd, maar ook wordt er in huis een soort altaar ge-
bouwd waar Mexicanen hun dierbaren kunnen eren.

Laten wij met ‘Allerzielen in het Licht’ een beetje Mexico naar 
ons land halen. Het leven vieren van onze overledenen en 
bidden dat het Licht dat Christus is, ook voor hen brandt.

Pastor Bouke Bosma

Clara & Franciscus Verdieping

Kalender November 2019

5, 12, 19, 26 november 19.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  Schriftinstuif

5, 12, 19, 26 november 19.00 uur  H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie

9 november 19.00 uur  O.L.V. Geboortekerk, Rijpwetering  Hubertusviering

17 november 17.15 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  Prego-bijeenkomst

           

Mistige Allerzielen

Een mistige Allerzielen
gehuld in treurnis en tranen
zoeken wij verwante namen
van hen die ons nog bezielen
 
Zij die ons  zijn voorgegaan
hun afdruk hebben nagelaten
liggen onder een steen begraven
waar wij nu biddend voor staan
 
een steen die mossig begroeid
tussen ‘n gazon dat pas is gemaaid
met rosse herfstbladeren verfraaid
hegjes die kort en keurig gesnoeid
 
ik leg er ‘n boeketje chrysanten  neer
laat een kaars  voor hun foto branden
krijg het ijzig koud aan mijn handen
en  beloof : ‘k wacht niet zolang meer…
 
’ s avonds denk ik nog eens aan hen
in de stilte van mijn  avondgebeden
hoe vlug de jaren toch zijn vergleden
en dan hoor ik Zijn liefkozende stem…
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Korendag voor kinderkoren
De aftrap voor de federatieweek was 
in Langeraar. De zangmiddag stond 
in teken van kinderkoren. Voordat de 
maar liefst 33 kinderen hun nieuwe 
en bekende liedjes in gingen studeren 
kwamen de dirigenten van de kinder-
koren van de federatie bijeen voor een 
workshop door Richard Bot. Hij gaf 
handvatten of een lied geschikt is voor 
een bepaalde leeftijdsgroep. 
De kinderen werden in groepen ver-
deeld en gingen vol enthousiasme aan 
de gang met repeteren. Na de repetitie 
stond de snackkar klaar met voor alle 
kinderen patat en een snack. Aan het 
eind van de middag stond er in de 
startviering van de federatieweek een 
geweldig federatief kinderkoor met 
enthousiaste dirigenten!

Fietstocht 
Helaas werkte het weer dit jaar niet 
mee en moest de fietstocht langs de 
parochietuinen van Langeraar, Nieuw-

veen, Zevenhoven en Noorden worden 
geannuleerd. 

Vrijwilligersavond
Dit jaar zijn alle vrijwilligers die betrok-
ken zijn bij kinderen in de kerk uitge-
nodigd voor een gezellige avond. Met 
heerlijke taart en hapjes en een leuke 
quiz is werd het een geslaagde en 
gezellige avond.

Dierenzegening en  
Vossenjacht
Op woensdagmiddag ontvingen 
honden en zelfs een aantal kippen de 
dierenzegening door diaken Van Aarle 
in de Nicolaaskerk in Nieuwveen. Aan-
sluitend konden de kinderen op zoek 
naar Bijbelse figuren in de pastorietuin 
de Nicolaashof. De ark van Noach, de 
Heilige Nicolaas, de bruiloft te Kana en 
zelfs Jona en de walvis werden door 
verschillende vrijwilligers vol overgave 
uitgebeeld. Na afloop was er voor 
iedereen een ijsje.

Symposium  
‘Als vrijheid je lief is’
De bezoekers van het symposium in de 
Petruskerk waren onder de indruk van 
spreker Lara van der Well van Stichting 
Exodus. Samen met ervaringsdeskun-
dige Fred vertelde zij over de  inzet van 
de stichting voor de begeleiding van 
ex-gedetineerden. Er was een levendig 
zaalgesprek en na afloop een informeel 
samenzijn met hapje en drankje. Het 
was een open en ontroerend en inspi-
rerend symposium. Het koor Faith zong 
onder leiding van Barbara van Velzen.

Bedevaart naar  
Meersel Dreef 
De bedevaart ging dit jaar de grens 
over, naar België. In de bus van Wim 
Balvert trok men vanaf twee opstap-
punten in de federatie naar Meersel 
Dreef. Sinds 1895 is het Mariapark met 
de Lourdesgrot in België en Nederland 
een bekend bedevaartsoord. Het bos 
tegenover het park deed aanvankelijk 
dienst als kloostertuin, maar is nu een 
devotiepark. Er werd een mooie viering 
gehouden, voorgegaan door pastor 
Bosma en diaken van Aarle. De bede-
vaartgangers kregen alle tijd om de 
grot te bezoeken en te wandelen door 
het park.

Op de website www.rkgroenehart.nl 
kunt u de foto’s bekijken die  
gedurende de week zijn gemaakt.

Clara & Franciscus Ontmoeting

De Federatieweek 2019 is weer voorbij. Met in totaal 9 activiteiten was het een vol programma met voor 
ieder wat wils. In dit korte verslag leest u over een aantal van de activiteiten.

Verslag Federatieweek 

Bedevaart naar Meersel Dreef



Clara & Franciscus Federatieweek  
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Door: Judy Wagenaar 

Robin Keijzer, leider bij Rock Solid en 
-kinderkampen, lector en lid van de 
Bestuurs Academie Rotterdam (BAR), 
doet dit alles naast zijn baan als teke-
naar en 3D modeleur. De BAR is vorig 
opgericht en in november wordt het 
project Digitaal Collecteren praktische 
uitgevoerd. Robin: ‘De handeling blijft 
hetzelfde want in de mand ligt een 
token waar je je mobiele telefoon 
tegenaan houdt.’

Sinds vorig jaar zomer is er de BAR in 
Rotterdam met als doel het bouwen 
aan een bestuurlijk fundament voor 
de kerk van morgen. Jongvolwassenen 
tussen de 18 en 33 jaar worden uitge-
nodigd eens per maand zich te verdie-
pen in bestuurlijke zaken. De 26-jarige 
Robin Keijzer, geboren in Ter Aar en nu 
woonachtig in Alphen aan den Rijn, was 
lid van het eerste uur. Hij is tekenaar 
en 3D modeleur maar in zijn vrije tijd 
druk met kerkelijke activiteiten. Robin: 
‘Ik ben na een katholieke opvoeding 
praktiserend katholiek gebleven. Ik 
geef al tien jaar leiding aan Rock Solid, 
een tienergroep. Het is belangrijk dat 
jonge mensen leren dat de kerk niet 
saai is en meer voor je kan betekenen 
dan alleen op zondag naar de viering te 
gaan.’ Naast leiding geven aan jeugd-
kampen is Robin sinds enkele weken 
ook lector in de viering.

Netwerk
Toen de BAR vorig jaar werd opgericht, 
was Robin meteen geïnteresseerd. 
‘Niet alleen leerde ik nieuwe mensen 
kennen, de focus op het bestuurlijk 
functioneren van de kerk sprak me ook 
aan. Zo hebben we een studie gemaakt 
van het lijvige bestuurlijke wetboek 
voor kerkbesturen. Het wordt je dan 

duidelijk waarom er bepaalde keu-
zes gemaakt zijn en door opdrachten 
leer je wat er binnen die kaders dan 
mogelijk is. Soms wordt er een spre-
ker uitgenodigd over een bestuurlijk 
onderwerp.’
Gemiddeld zijn er tussen de 8 en 20 
deelnemers bij een BAR-activiteit.

Project Digitaal Collecteren
Naast netwerkbijeenkomsten en col-
leges (verdieping) is projecten de derde 
pijler van de BAR. Een project moet 
per parochie worden uitgevoerd maar 
bisdombreed van belang zijn. Robin: 
‘Ik doe mee aan het project Digitaal 
Collecteren. Samen met twee anderen 
hebben we hier eerst onderzoek naar 
gedaan in landelijk kerkelijke kringen, 
zowel katholiek als protestant. Daarna 
volgde er een presentatie voor het 

bureau van het bisdom. Inmiddels is 
het project zo ver gevorderd dat er in 
november in twee parochies (een ste-
delijke- en een landelijke parochie) voor 
het eerst digitaal gecollecteerd gaat 
worden. We willen het laagdrempelig 
houden en hebben een mobiele app 
ontworpen. In de collectemand bevindt 
zich een token waar je je telefoon te-
genaan kunt houden.’

Welkom
Naast de interessante en leerzame 
onderwerpen, is er volgens Robin ook 
veel gezelligheid bij de BAR. ‘Ik zou 
jonge mensen willen oproepen eens 
mee te gaan en te ervaren hoe leuk en 
leerzaam het is.’ Je kunt Robin altijd bel-
len voor meer informatie en data van 
de komende activiteiten. Zijn telefoon-
nummer is (06) 23 43 70 83.

Clara & Franciscus Ontmoeting

Robin Keijzer: ‘Het project digitaal  
collecteren begint in twee parochies’

Bestuurs Academie Rotterdam

Robin Keijzer
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Wisseling in de 
pastoraatgroep
Na 6 jaar neem ik, Colinda Wijfje, af-
scheid van de pastoraatgroep.
Ik heb het werk in deze groep altijd met 
veel plezier gedaan. Nu is het tijd om 
het stokje over te dragen aan Ria.

Even voorstellen:
Mijn naam is Ria Wahlen. Na de va-
kantie ben ik mee gaan draaien in de 
pastoraatgroep. De laatste 20 jaar was 
ik werkzaam op de afdeling salarisad-
ministratie van een groot bedrijf. Op 
deze afdeling verwerkte ik samen met 
twee collega’s de salarissen voor onge-
veer 2200 medewerkers. Sinds mei van 
dit jaar ben ik met pensioen en hoop ik 
een deel van mijn vrije tijd in te mogen 
zetten voor de kerkgemeenschap.

Colinda Wijfje – Ria Wahlen

PS. Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u de pastoraatgroep ook bereiken 
via ons algemeen e-mailadres: pasto-
raatgroep_aarlanderveen@rkgroene-
hart.nl

Kinderkerk 
Tijdens de kinderkerkviering op zondag 
15 september zijn we met de kinderen 
op zoek gegaan naar 10 munten. Bij 
verschillende spellen konden de kin-
deren een munt verdienen, waar een 
woord mee gevormd moest worden. 

Echter, de tiende munt was verdwenen, 
waardoor het woord niet afgemaakt 
kon worden. Met hulp van Diaken van 
Aarle én alle parochianen, is de munt 
uiteindelijk in de kerk terug gevonden! 
Hierdoor kon het woord “kinderkerk” 
gelukkig helemaal gemaakt worden! De 
munten zullen inmiddels allemaal op-

gegeten zijn, maar we kunnen nog wel 
terug kijken op een geslaagde kinder-
kerkviering! Op zondag 10 november 
(9.15 uur) en zondag 8 december (11.15 
uur) is er weer kinderkerk. Hopelijk zien 
we jullie dan!
 
Werkgroep Kinderkerk

Vormelingen 
Zaterdag 12 oktober was de voorstel-
viering van de 7 vormelingen uit Aar-
landerveen/Ter Aar. Op 22 november 
komt Mgr. Van den Hende het Heilig 
Vormsel toedienen, de Vormselviering 
is in de kerk van Langeraar. Ik wens de 

vormelingen nog fijne voorbereidings-
bijeenkomsten en een bijzonder mooie 
vormselviering.

Sandy Beckers

Peuter-kleuterkerk seizoen 
2019 – 2020
Beste ouders en kinderen,
De laatste bijeenkomst dateert alweer 
van voor de zomer. De hoogste tijd 
om weer bijeen te komen. De ochten-
den zijn bedoeld voor gezinnen met 
kinderen in de leeftijd tot ongeveer 6 
jaar. We komen bijeen in onze kerk op 
de zondagmorgen. We openen door 
op de gong te slaan, we bidden samen, 
vertellen een mooi verhaal uit de bijbel 
en steken een kaarsje op voor iemand 
van wie we houden. We proberen de 
kinderen altijd actief bij onze verhalen 
te betrekken.

Na afloop hebben de kinderen een 
leuke knutsel of kleurplaat en drinken 

Clara parochie  

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

we met zijn allen een kopje koffie of 
een glaasje limonade.

De geplande data zijn:
Zondag 3 november 2019
Zondag 15 december 2019
Zondag 26 januari 2020
Overige data voor 2020 volgen.
We beginnen altijd om 10.00 uur.

Kinderen die in onze kerk gedoopt 
zijn en rond de 2 jaar zijn, krijgen ook 
via de e-mail een uitnodiging thuis ter 
herinnering, met het thema van de dag. 
Mocht u deze mail niet ontvangen en 
dit wel op prijs stellen, laat ons dit dan 
even weten bij één van de bijeenkom-
sten.

Graag tot ziens, 
werkgroep Peuter-kleuterkerk,
Jolanda den Brave, Jessika Zevenhoven, 
Jolanda van der Pijl, Ellemieke Burgmeijer 
tel. (06) 250 103 19.

Tevens zijn wij op zoek naar versterking 
van ons team. Lijkt je dit leuk, kom dan 
gerust naar een bijeenkomst of neem 
telefonisch contact met ons op.

Succes open monumentendag  
14 September werd door onze paro-
chie deelgenomen aan de landelijke 
Open Monumenten Dag. Een grote 
groep zeer enthousiaste vrijwilligers 
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Vormsel
Op zondag 6 oktober hebben de vorme-
lingen van Langeraar zich voorgesteld 

in de ankerviering. Wat was dat een 
mooie viering; 9 kinderen stelden zich 
voor aan een volle kerk. Deze vormelin-

Langeraar

Vanaf de Adrianustoren
• Meer dan 200 mensen hebben op de 

open monumentendag onze kerk be-
zocht waarbij zij een kaarsje konden 
aansteken. Een mooi aantal!

• Op vrijdag 1 november om 19.00 uur 
is het Allerzielen. Pastor André van 
Aarle zal voorgaan bij deze Viering 
van Woord & Gebed waarin wij onze 
dierbare overledenen herdenken. 

• 22 november om 19.00 uur is de 
Vormselviering met het koor Lords 
Voice uit Aarlanderveen.

• Dank aan ieder die lang 
houdbare levensmid-
delen in het voorportaal 
brengt voor de voedsel-
bank. Alles is welkom 
want er is in ons land 
ook veel armoede. 

heeft zich ingezet om van deze dag 
een succes te maken. De bezoekers 
konden kennismaken met veel kerke-
lijke gebruiksvoorwerpen, waaronder 
kazuifels, kelken en monstransen. Ook 
was er een informatief overzicht van 
alles wat met het sacrament van het H. 
Doopsel te maken heeft. 

Het geheel werd opgeluisterd door 
onze organist Doke Leliveld die naar 
aanleiding van het thema van deze 
dag: “Plekken van plezier” de bezoekers 
met een licht programma verraste. 
Het prachtige weer op deze dag en 
het programma dat wij konden bieden 
zorgden ervoor dat wij op deze dag 110 
belangstellenden mochten verwelko-
men. 

De vrijwilligers worden bedankt voor 
hun grote inzet bij de voorbereiding en 
uitvoering van deze geslaagde Open 
Monumenten Dag. 
 
BCP 

gen zullen op vrijdagavond 22 novem-
ber in Langeraar met nog 14 andere 
vormelingen uit de hele Clara parochie 
de gave van de Heilige Geest ontvan-
gen. Bisschop van den Hende komt hen 
zalven met de heilige olie. We zijn al 
heel wat weken met elkaar op weg naar 
het vormsel. Met mooie gesprekken en 
spellen. Wat een leuke gezellige groep 
zo met elkaar. Ook gaan we nog met 
elkaar naar het doolhof in Hoofddorp. 
Dus namens de vormelingen wees 
welkom op vrijdag 22 november 19.00 
uur Langeraar.

De vormelingen

In de kerk was een kleine tentoonstel-
ling over de architect van de kerk, Jos 
Cuypers, die o.a. ook de Haarlemse 
basiliek St. Bavo en de Effectenbeurs in 
Amsterdam ontwierp. Daarnaast kon 
men aan de hand van een folder een 
rondleiding door de kerk maken, waar 
ook veel gebruik van werd gemaakt. 

Aarlanderveen

Lief en leed

Gedoopt
Kasper Bruno Rusak  zoon van Jack Rusak en Aneta Glensk
Lars Johannes Maria Kelder zoon van Jan Kelder en Bianca Kelder-van der Plas 

Lief en leed

Gedoopt
29 september  Thijs Ruben Slof, zoon van Cornél en Yvonne Slof
29 september  Hannah Maria Cornelia van der Hoorn, dochter van  
   Benjamin van der Hoorn en Katerina Hoogervorst

Overleden
11 september    Alida Johanna van der Vlugt- Groenendijk       95 jaar
10 oktober         Petronella Sophia Hoogervorst- de Boer          86 jaar 



Maria Hemelvaart 
Vormelingen
Op zondag 22 september hebben 
de vormelingen van Nieuwkoop zich 
gepresenteerd tijdens de viering. Zij 
hebben een mooie canvas met een 
rugzak versierd waarop allerlei zaken 
staan die belangrijk zijn in hun leven en 

deze nemen ze mee op hun levenspad. 
Deze heeft een plek achterin de kerk 
gekregen. Ze hangen op het hek bij de 
Mariakapel. Op vrijdag 22 november 
zullen zij hun Heilig Vormsel ontvangen 
in Langeraar. 

Vormselgroep

Vanuit de pastoraatgroep
Zondag 6 oktober hebben we op een 
hartverwarmende manier het 50-jarig 
jubileum gevierd van ons koor Flos 
Campi. Tevens was dit de allerlaatste 
keer dat dit koor de zang verzorgde in 
een viering.  Het koor bestond deze 
keer uit leden en oud-leden wat met 
elkaar een mooi koor van 35 personen 
vormden. Er werden oude en nieuwe 
liedjes gezongen en was goed druk 
in de kerk. Na afloop werden alle 
koorleden bedankt met bloemen en 
cadeautjes en natuurlijk werden ook 
Elleke, Ruud en Angela bedankt voor 
hun inzet en fijne samenwerking van 
de afgelopen jaren.  Ook wij kijken met  
veel plezier, mooie herinneringen en 
dankbaarheid terug op deze 50 jaar. 
We zullen Flos Campi zeker missen 
maar wij geloven ook dat de toekomst 
nieuwe uitdagingen zal brengen !

Zondag 13 oktober hebben we met 4 
kerkgemeenschappen uit Nieuwkoop 

een Oecumenische viering gehad in 
onze kerk. Deze viering is door veel 
mensen bezocht en na afloop was er 
koffie drinken in het parochiehuis. Ook 
daar was het druk en hebben we veel 
positieve reacties ontvangen op de 
viering en het koffiedrinken. Dit is een 
mooi initiatief om samen met andere 
kerkgemeenschappen kerk te zijn en te  
vieren.

Vrijdag 1 november om 19.00 uur 
vieren wij Allerzielen. Wij herdenken 
dan onze dierbare overledenen in 
een viering van Woord en Gebed. Na 
afloop gaan we naar het verlichte 
kerkhof. Daar worden de graven en 
de urnenmuur gezegend. Ook kunnen 
er bloembollen geplant worden in het 
herdenkingshart en u kunt een kaars 
bij een graf of urn plaatsen. Na afloop 
drinken we koffie achterin de kerk. Het 
is fijn om met elkaar herinneringen op 
te halen.

Pastoraatgroep

Leven of laten sterven
Een oude filmtitel die helaas in 
Somalië nog steeds actueel is door de 
hoogste moeder- en babysterfte ter 
wereld. Vooral in de kampen, waar 
de ontheemden terecht zijn gekomen 
door werkloosheid, hongersnood, 
bestaansonzekerheid en economische 
crisis, zijn gebrekkige voorzieningen. De 
Adventsactie wil met het project levens 
redden van moeders en pasgeborenen 
door het opleiden van professionele 
vroedvrouwen. De verloskundige 
afdeling in het gezondheidscentrum 
van Dorlow zal worden uitgebreid en 
er zullen meer medische hulpmiddelen 
ter beschikking komen. We zullen u 
er meer over vertellen in de advents- 
vieringen.

Namens de MOV: Peter en Tineke

Koor Allegro
Wij zijn er klaar voor!
U komt toch ook meevieren en 

luisteren naar de viering en het koffie-
concert van Allegro en Eensgezind?

Ons 50 jarig bestaan willen wij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.
Zondag 3 november is er om 11.15 uur 
een viering met koor Allegro.
Aansluitend drinken we koffie/
thee in de kerk. Er zal ook gezorgd 
worden voor wat lekkers erbij. Om 
13.00 uur starten we met het concert 
waar Allegro i.s.m. muziekvereniging 
Eensgezind diverse liederen/
muziekstukken zullen laten horen.
Iedereen, jong of oud, parochiaan of 
oud lid, passant of muziekliefhebber, is 
welkom bij beide gelegenheden. 
Wij hopen dat we een goed gevulde 
kerk zullen hebben op 3 november a.s.
Na afloop zal er voor de donateurs en 
de koorleden nog een klein “feestje” 
zijn in het parochiehuis.

Koorleden en bestuur Allegro

Pelgrimstocht naar 
Meersel-Dreef
Zaterdagmorgen 5 oktober 7.50 uur. 
Het is gelukkig weer eens droog, wij 
staan te wachten bij de Rabobank in 
Nieuwkoop met 19 deelnemers voor de 
pelgrimstocht vandaag.
Even later komt de bus van de firma
van der Laan om de hoek met een 
bekende chauffeur achter het 

Nieuwkoop
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H. Adrianuskerk Clara parochie  
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stuur. Allemaal instappen, drie 
rollators en de rolstoel van Emmy 
worden vakkundig in geladen. Via 
Aarlanderveen en Alphen vertrekken 
we naar de kerk van Leimuiden. 
Daar staan nog 11 deelnemers ons 
op te wachten waaronder Diaken 
André en Pastor Bouke. Op naar 
Meersel-Dreef net over de grens in 
België. Als we op de N11 rijden bidt 
André een reisgebed, zodat de reis 
voorspoedig en veilig zal verlopen. 
Daarna geeft hij wat informatie over 
het programma van deze dag en over 
het klooster wat we gaan bezoeken. 
Het klooster werd opgericht in 1687 
door Minderbroeders Kapucijnen. De 
kapucijnen zijn vanaf hun ontstaan, 
vurige vereerders geweest van 
Maria. Niet te verwonderen dat Pater 
Antonius van Tienen in 1722 reeds, 
in het bos tegenover het klooster, 
een gebedsplaats aanlegde in 
nabootsing van het Mariale heiligdom 
te Loreto in Italië. Pater Honorius 
Schoonbeek van Megen (gardiaan in 
1882 – 1885) liet in datzelfde bos de 
Lourdesgrot uitbeelden. Rond 10.00 
uur zet de chauffeur de bus stil op de 
parkeerplaats voor het klooster.
We worden verwelkomd door een 
heerlijke geur van warme appelflappen 
(de specialiteit van het huis) en koffie/
thee! Om 11.00 uur is er een mis in de 
kerk van het klooster die voorgegaan 
wordt door Bouke met assistentie van 
André en acoliet Patrick. Niels verzorgt 
de orgelmuziek en zingt een prachtig 
lied. Na de overvloedige lunch met 
(op speciaal verzoek) een kroket en 
heerlijke soep, is er gelegenheid om in 
de tuin te wandelen.
Het zonnetje komt tevoorschijn dus 
prima wandelweertje, iedereen bezoekt 
de mooie tuin met de Mariagrot als 
middelpunt. Na het korte lof vertrekken 
we weer huiswaarts het was zeer de 

moeite waard, op de terugreis wordt 
er al weer gebrainstormd over een 
locatie voor volgend jaar!! Dank aan 
allen die dit mogelijk gemaakt hebben 
met name aan John v.d. Laan voor 
het gedeeltelijk sponsoren van de 
touringcar!

Een Pelgrim.
Wilt u de leuke foto’s zien gemaakt door 
Jan kijk dan op de website.

Jeugdkoor Flos Campi
Zondag 6 oktober was een heel 
bijzondere GezinsViering.
Een viering waarin we het 50-jarig 
jubileum van Jeugdkoor “Flos Campi” 
vierden. We keken in dankbaarheid 
terug op 50 mooie jaren, in een voor 
deze gelegenheid extra mooi versierde 
kerk. Helaas was het ook de laatste 
keer dat Jeugdkoor “Flos Campi” de 
zang verzorgde. Deze keer, vanwege 
het jubileum, was het koor aangevuld 
met een flink aantal oud-leden. Het 
werd een feestelijke viering met 
een verdrietig randje. Wij bedanken 
iedereen die op welke manier dan ook 
meegeholpen heeft om er een “Flos 
Campi-waardig” afscheid van te maken.

Wij kijken met trots terug op 50 jaar 
én niet op de laatste plaats op een 
indrukwekkende slotviering. De 
bloemenhulde na afloop, de lieve 
attenties waren hartverwarmend.
We zullen ons koor ontzettend missen.

Ruud, Angela en Elleke

Gezinsvieringen Nieuwkoop
Zondag 17 november om 9.15 uur is er 
een Gezinsviering in onze parochiekerk.
Pastoor J. Glas zal voorgaan in de 
Eucharistie. Gemengd Koor Andante zal 
de zang verzorgen.

Een Gezinsviering wordt speciaal 
voor gezinnen met jonge kinderen 
voorbereid. Het is dan ook fijn als 
die gezinnen met ons mee komen 
vieren. Uiteraard is iedereen van harte 
welkom.

Werkgroep GezinsVieringen 

KinderWoordDienst 
Nieuwkoop
De werkgroep KinderWoordDienst 
heeft een paar bijeenkomsten gepland.
Noteert u alvast in de agenda:
• Zondag 8 december staat de 

KinderWoordDienst in het teken van 
de Advent.

• Zondag 5 januari vieren we het feest 
van Driekoningen.

De KinderWoordDienst wordt 
voorbereid voor kinderen van groep 
1 tot 5(6) van de basisschool. Na de 
inleiding gaan de kinderen mee naar 
een eigen ruimte. Hier krijgen zij hun 
eigen verhaal te horen, meestal de 
lezing uit de viering maar dan meer 
begrijpelijk voor kinderen. Hierna volgt 
een verwerking. 

Werkgroep KinderWoordDienst 

Jeugdkoor Flos Campi

Nieuwkoop



13SAMENstromen • november 2019

Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

De vieringen in de week
Vrijdag 1 november
Allerzielenviering 19.00 uur.
Dinsdag 12 november 
Woord en Communieviering 9.00 uur.
Dinsdag 26 november 
Eucharistie 9.00 uur. 

Zegenen dieren  
Met dierendag was er de mogelijkheid 
om uw huisdier te laten zegenen. Ver-
schillende parochianen hebben dit ook 
laten doen.

Patroonfeest parochie
Op 1 december vieren we het feest 
van de H. Nicolaas. Dit feest en deze 
patroon zijn alom bekend. Op die 
dag komt vast en zeker Sint Nicolaas 
naar onze kerk, na de viering. Er is die 
dag een viering om 11.15 uur. Pastor 
Bosma gaat voor en Canta Libre zingt. 
En er is ook Kinderwoorddienst. 

Allerzielen 
Op 1 november is er om 19.00 uur. 
de viering van Allerzielen om alle 

overledenen van het afgelopen jaar te 
gedenken. Pastor Bosma gaat voor. 
Het Caecilia koor zal hierbij zingen. De 
contactpersonen van de nabestaande 
ontvangen hiervoor een uitnodiging 
voor hun familie. Na de viering bezoe-
ken we samen het kerkhof en worden 
de graven en de urnenmuur gezegend. 
Achter in de kerk kunt u grafkaarsen 
kopen. Na de viering is er gelegenheid 
een kop koffie of thee te drinken.   

40 dagen reis 
We zijn gestart! Vrijdag 6 oktober was 
de startdienst van de 40 dagen reis, het 
gezamenlijk project van de katholieke 
en protestantse kerken van Nieuwveen 
en Zevenhoven. Zo’n 400 mensen heb-
ben de dienst, die gehouden werd in 
Sporthal de Vlijt bijgewoond. 

Ook een groot aantal kinderen van ba-
sisschool de Diamant waren aanwezig.
Een bijzondere viering, geleid door 
diaken André van Aarle, dominee Gonja 
van ‘t Kruis en dominee Jan Willem van 
Dijk. Tussendoor mooie muziek van 
de band Seven en er was ruimte voor 
bijzondere  persoonlijke verhalen en 
getuigenissen. 

De  gespreksgroepen zijn in de week na 
de startdienst ook allemaal begonnen.

In totaal 
komen er in 
de dorpen 
Nieuwveen en 
Zevenhoven 
wekelijks ruim 
160 mensen, 
verdeeld over 
20 groepen 
samen om te 
praten over 
het geloof. 

Op 15 november  is het slotconcert 
met Martin Brands in de dorpskerk te 
Zevenhoven.

Diana Heemskerk,  
kernteam 40 dagen reis

Oecumenia
Om woensdag 13 november om 14.30 
uur kunt u voor een gezellige middag 
naar het Anker komen. Wij maken deze 
middag een houten uil. Kosten € 3,-.

Informatie bij Ria Kennis tel.  
(0172) 53 95 88 of Anja van Leeuwen  
tel. (0172) 53 88 62.

Kindje wiegen
Ook dit jaar is het op 2e kerstdag om 
12.00 uur in de St. Nicolaaskerk in 
Nieuwveen.

Clara parochie  

Lief en leed

Overleden
14  september  Jacobus Wilhelmus Maria Westerbos  85 jaar
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menlijk ontvangen van het Sacrament 
van de Ziekenzalving. Ouderdom is 
een apart stuk van het leven, met zijn 
beperkingen, maar ook met eigen mo-
gelijkheden. Dus een bijzondere rijke 
tijd. Het is goed om daarover zegen te 
vragen, om kracht te ontvangen, om 
God naderbij te komen.
De Ziekenzalving wordt gehouden op 
woensdag 13 november a.s. in het ge-
bouw de Rietzanger aanvang 10.00 uur. 
De voorgangers zijn pastoor Jack Glas 
en pastor Heleen van de Reep.
Mocht u jonger zijn dan 75 jaar  en 
behoefte hebben deel te nemen aan 
het Sacrament van de Ziekenzalving, 
dan bent u van harte welkom. U kunt 
zich opgeven bij het secretariaat op 
woensdag-donderdag of vrijdagmor-
gen van 09.30-12.00 uur. Voor nadere 
informatie kunt u terecht bij Lien Wahle  
tel: (0172) 40 80 00. Ook bij Lien Wahle 
kunt u zich opgeven.

Namens de werkgroep Diaconie en 
Ziekenbezoek, Emmie Tersteeg

                                                                                                          

Martinus deelt mee ……
De dagen worden korter, de peper-
noten liggen weer in de winkels en 
de koren bereiden zich voor op de 
vieringen van Allerheiligen (27 oktober), 
Allerzielen (2 november), St. Martinus 
(10 november) en verder vooruit, Kerst-
mis. Tijdens het Sint Martinusfeest zal 
ook weer de Martinuspenning worden 
uitgereikt. De commissie van wijzen 
heeft zich over de voordracht gebogen 
en wie weet bent u wel de uitverkorene 
die deze blijk van waardering van onze 
parochiekern verdient en krijgt! U bent 
natuurlijk welkom in deze feestelijke 
viering.
De viering van Allerzielen wordt voor-
gegaan door pastor van de Reep en 
ondersteund door Waimbaji. Tijdens de 
viering staan we stil bij de vele paro-
chianen van wie wij dit jaar afscheid 
hebben moeten nemen. Hun kruisjes 
zullen voorin de kerk gezet worden en 
hun namen zullen genoemd worden. 
Na afloop van de viering gaan we onze 
dierbare overledenen op ons kerkhof 
groeten en hun graven zegenen. Wij 
merken dat de belangstelling voor 
deze viering elk jaar groeit en er grote 
waardering is van de nabestaanden 
voor de waardige manier waarop wij 
als parochiekern onze dierbare overle-
denen eren.
Na afloop van de viering op 10 novem-
ber zal er zoals gewoonlijk door de be-
heercommissie en de pastoraatsgroep 
verslag van het afgelopen jaar gedaan 
worden en gelegenheid zijn om vragen 
aan de beide bestuursorganen te stel-
len. Er wordt op veel niveaus binnen 
de kerk gesproken over de toekomst 
van de kerk, de vergrijzing, het gebrek 
aan vrijwilligers in cruciale functies, de 

professionele ondersteuning (pastores) 
etc. Ook in onze parochiekern begint 
de situatie nijpend te worden. Er zijn 
nog maar twee lectoren, twee kosters, 
de pastoraatgroep heeft twee leden 
(en twee vacatures). De leden van de 
pastoraatgroep krijgen een aanstelling 
van de bisschop voor een aantal jaren 
en kunnen dit eenmalig verlengen. 
Als de twee termijnen voorbij zijn en 
er geen opvolging is, betekent dit het 
eind van de pastoraatgroep. Als er 
geen kosters meer zijn, staat iedereen 
op zaterdagavond of zondagmorgen 
voor een dichte kerkdeur. Voor de bis-
schop zou dit het sein kunnen zijn om 
te redeneren dat de kerk in Noorden 
geen draagkracht meer heeft en dus 
wel gesloten kan worden. Dit kunnen 
we toch niet laten gebeuren??
Overweeg wat u als vrijwilliger kunt 
doen, schiet de leden van de beheer-
commissie of pastoraatsgroep aan als 
u vragen hebt of (beter nog) als u zich 
aan wilt melden. Vele handen maken 
licht werk en ontzien meteen de vrijwil-
ligers die we nog wel hebben.
Zoals u in de vorige Samenstromen 
heeft kunnen lezen, heeft Waimbaji de 
handschoen opgepakt om de Passion 
in 2020 te organiseren. Er hebben zich 
spontaan al veel koorzangers (ook van 
buiten Noorden) gemeld om aan deze 
happening mee te werken. De repetitie 
is op donderdagavond vanaf 20.30 uur 
in de kerk.

De pastoraatgroep

Sacrament van de 
Ziekenzalving 
De parochianen van 75 jaar en ouder 
worden uitgenodigd voor het geza-

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
16 september Annie van Veen - van der Zwet    90 jaar
18 september  Corrie  Smits - Molleman       83 jaar
10 oktober   Ans Fransen - Verkley     86 jaar
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Vieringen op vrijdag
8 november 9.00 uur 
Woord en Communieviering
22 november 9.00 uur 
Eucharistieviering

Samenstromen
Hier is ons onvolprezen blad weer, vol 
lezenswaardige berichten. Door velen 
van ons wordt de Samenstromen van 
voor naar achter helemaal gelezen. Zo 
blijven we op de hoogte van alles wat 
er in onze federatie gebeurt. Dit blad 
valt bij u door de brievenbus en dat 
zonder dat daar verplichte kosten aan 
verbonden zijn. Het drukken van de 
Samenstromen kost echter best veel 
geld. Het is daarom dat wij ons met 
enige schroom tot u richten. Wilt u als 
blijk van waardering misschien toch 
overwegen om een vrijwillige bijdrage 
te doen voor ons blad? Voor onze pen-
ningmeester geldt: alle kleine beetjes 
helpen. Waardeert u ons blad? Laat uw 
hart dan spreken en stort die vrijwillige 
bijdrage op ons bankrekeningnummer: 
IBAN NL02 RABO 0300318324.

Allerzielen
Op 2 november vindt ook in onze paro-
chiekern de jaarlijkse Allerzielenviering 
plaats. Hebben we dan een speciale 
dag nodig om aan onze geliefden te 
denken? Nee, zij zijn altijd in ons hart 
en in onze gedachten, maar samen-
komen in de kerk met al die anderen 
die ook een verlies doormaakten en 
het herdenken van al die mensen van 
wie we afscheid namen en die nog zo 
gemist worden, dat schept een band. 

Te weten dat je niet alleen staat en 
dat er ruimte mag zijn voor je verdriet, 
kan je verder helpen. Koor Revival zal 
deze avond de zang verzorgen. Na 
afloop zullen de graven en de urnen-
muur gezegend worden en drinken we 
gezamenlijk een kopje koffie. U bent 
welkom in onze kerk, ook als het verlies 
al veel langer geleden is, gewoon om-
dat het goed is dat al die lieve mensen 
niet vergeten zullen worden. 

40 dagen reis
We zijn gestart! Vrijdag 6 oktober was 
de startdienst van de 40 dagen reis, het 
gezamenlijk project van de katholieke 
en protestantse kerken van Nieuwveen 
en Zevenhoven. Bij de parochiekern 
Nieuwveen leest u meer over dit project.

Activiteit Orangerie  
Donderdag 28 november maken we 
een adventskrans. U kunt de krans 
op de tafel neerzetten of aan de deur 
hangen. De kosten zijn 8 euro.
We starten om 14.00 uur en stoppen 
om 16.00 uur. Denkt u eraan om een 
tang, mesje en schaar mee te nemen.
Wilt u meedoen, geeft u zich dan op 
voor 21 november. Deze keer bij
Gerda gerdakorver@gmail.com 
of tel. (0172) 53 93 18.

Gerda, Joke en Gerda

Adventsproject: Verbeteren 
van de geboortezorg in Somalië
Somalië is aan het herstellen van twin-
tig jaar burgeroorlog en een recente 
hongersnood. Droogte, overstromin-
gen en gebrek aan voedsel ontwrichten 
de economie. Bijna een derde van de 
inwoners kunnen niet voorzien in hun 
levensonderhoud en zijn afhankelijk 
van humanitaire hulp. Werkloosheid, 
droogte en bestaansonzekerheid heb-
ben ertoe geleid dat ruim een miljoen 
mensen ontheemd is geraakt in eigen 
land. Veel van deze ontheemden ver-
blijven in kampen. 

De kwaliteit en bereikbaarheid van de 
gezondheids- en geboortezorg zijn in 
het hele land ronduit slecht. Dit leidt, 
samen met de gebrekkige voorzienin-
gen, tot een extreem hoog sterftecijfer 
van moeders en pasgeboren baby’s. 
Het belangrijkste doel van het advents-
project is het verminderen van de 
moeder- en babysterfte in de kampen 
van de ontheemden in de stad Dolow, 
in het zuiden van Somalië. We willen 
professionele geboorte zorg- en be-
geleiding aan 720 zwangere vrouwen, 

360 moeders en 360 pasgeborenen. 
Hiervoor houden een collecte op 30 
november en 21 december. Achter in 
de kerk staat ook de bekende melkbus 
voor dit project.

MOV Jan Koot en Gerard van den Ham

Weekend van de Diaconie
In het weekend van 23/24 november, 
het weekend van de Diaconie zal er een 
tweede collecte gehouden worden. Dan 
ondersteunen wij het door ons uitge-
kozen project, thema “Als vrijheid je 
lief is”. Laatst op 4 oktober was er een 
symposium over “Als vrijheid je lief is” 
en het ging over mensen die de gevan-
genis straf erop hebben zitten. 
De stichting Exodus probeert het leven 
van ex-gedetineerde weer op de rails 
te zetten. Mevr. van der Well is de di-
recteur van deze stichting. Zij vertelde 
samen met een ex-gedetineerde hoe ze 
na hun gevangenschap hun leven weer 
oppakken. Dit door hen te helpen met 
structuur en regelmaat te hervinden in 
het leven, het zoeken van werk en wo-
ning, het helpen met de administratie 
en schuldaflossing. Ook was de ex-gedi-
neerde aan het woord en hij was de 
stichting Exodus erg dankbaar voor de 
aangeboden hulp en ondersteuning. Hij 
heeft zijn leven weer opgepakt, kortom 
een goed doel om te ondersteunen. 
Lees verder in de Samenstromen voor 
meer informatie. 

Namens de PCI- Zevenhoven

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk
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Gas terug
Sinds begin oktober heb ik moeten 
besluiten om wat gas terug te nemen. 
De operatie in januari en de verhui-
zing in maart naar Roelofarendsveen 
brachten een vermoeidheid met zich 
mee die niet gemakkelijk afneemt. In 
overleg met de collega’s zijn mijn taken 
teruggebracht tot voorlopig  50%. Dat 
betekent dat ik minder beschikbaar 
ben, maar wel kan voorgaan in de zon-
dagsliturgie, samen met de vrijwilligers 
uitvoering geef aan Het Ankerproject 
en enkele kleinere taken kan doen. 

Pastor Marjo Hoogenbosch

Wie doet er mee met het 
kerstspel?
Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat 
snel. De kerstviering met de kinderen, 
voor Hoogmade en Woubrugge was 
vorig jaar druk bezocht en heel actief. 
Ik ben op zoek naar kinderen die mee 
willen doen met het kerstspel. Ook ben 
ik op zoek naar ouders die mee willen 
helpen. Laat van je horen…

Connie Koeleman, e-mail:  
tophairhoogmade@icloud.com

Parochieavond
Hoe zien jullie de kerk in 2030?
Alle parochianen waren uitgenodigd 
om mee te denken over de toekomst 
van de kerk en de geloofsgemeen-
schap in Hoogmade en Woubrugge. 
Het bestuur van de parochiekern was 
erg blij met de geweldige opkomst op 
maandagavond, 7 oktober jl.

Hieronder volgen een paar ideeën van 
de groepsgesprekken: 

Genereren van extra inkomsten:
- Kerkveiling, donateurs (alle inwoners 

vragen mee te betalen), verhuren 
voor andere doeleinden, deel van 
het gebouw verhuren als woning of 
kantoorruimte

Bezuinigen:
- Vieringen in leerlingkamer (minder 

verwarming nodig, kleiner), kerk-
ruimte verkleinen, minder vieringen 
(bijvoorbeeld 1 per maand)

Opbouwen geloofsgemeenschap 
Nieuwe vormen van kerk-zijn 
ontwikkelen
- Een keer per maand viering met 

thema, verdiepende bijeenkomsten, 
samenwerking met basisschool ter 
Does, samen eten, samenwerken met 
Hervormde Kerk, jongerenavonden 
(concept Aarlanderveen) 

Ga in gesprek: waar is men naar 
op zoek?
- Vraag het aan de jeugd, vraag het aan 

de ouders van dopelingen, communi-
canten, vormelingen, vraag het aan de 
parochianen.

Communiceer op een andere wijze:
- Aantrekkelijke kerkboekjes, communi-

catie via social media, nieuwe inwo-
ners: welkomstbrief, bezoekgroep

Ga in gesprek met de school
- Hoe (niet-Katholieke) leerkrachten te 

helpen? Buitenschoolse catechese.

Er zijn goede ideeën naar voren ge-
bracht, die we de komende tijd verder 
willen uitwerken. Mocht u de uitnodi-
ging gemist hebben of verhinderd zijn 
geweest, dan kunnen we u de notulen 
en de PowerPoint presentatie van de 
avond toesturen.  En u bent ook wel-
kom om mee te helpen met het verder 
uitdenken van een idee. Neem contact 

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie  

met ons op en laat het ons weten. 
Email: bcp_hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl of contact opnemen 
met één van de leden van het bestuur 
van de parochiekern. 

BCP vergadering
Op vrijdagmiddag, 11 oktober is het 
bestuur van de parochiekern bij elkaar 
geweest. Het belangrijkste agendapunt 
was onze succesvolle parochie-avond. 
Lange tijd werd gekeken naar alle 
ingebrachte ideeën en hoe deze te or-
denen in verschillende categorieën. In 
de komende maanden willen we kijken 
wat haalbaar is en wat past binnen 
Hoogmade en Woubrugge. Sommige 
voorstellen zijn makkelijk op te pakken, 
andere voorstellen vereisen wat meer 
denkwerk.

Allerzielen
In november wordt aandacht gegeven 
aan nabestaanden van overledenen 
van Hoogmade en Woubrugge met 
woorden, poëzie, muziek, aansteken 
van kaarsjes en het noemen van de 
namen van de overledenen. Ook hierin 
participeren veel Hoogmadenaren en 
Woubruggenaren, ook degenen die niet 
op zondag in onze kerk te vinden zijn. 
De Allerzielenviering zal plaatsvinden 
op vrijdagavond 1 november. Dit jaar 
zal voor het eerst koffie geschonken 
worden, zodat er een gelegenheid is 
om na te praten. 

Misintenties
Tijdens alle vieringen worden misinten-
ties gelezen. Ook uw intentie kunnen 
we opnemen in onze gebeden. Op 
dinsdagochtend is het secretariaat 
geopend. Van 9.30 tot 10.30 uur kunt u 
hier terecht voor het opgeven van mis-
intenties maar u kunt dat ook digitaal 
doen. Het e-mailadres is: hoogmade_
woubrugge@rkgroenehart.nl.

Lydia Foeken, notuliste BCP

Lief en leed

Gedoopt
29 september Pleun Britt van Wieringen,  
   dochter van Jack en Lynn van Wieringen-Lardée
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Allerzielen in het Licht  
(2 november 2019)
Begin van de viering 19.00 uur
Welkom voor herdenking op het kerk-
hof met muziek, zang en meditatie van 
20.00 - 21.30 uur. 
R.K. Kerk St. Jan de Doper Leimuiden- 
Rijnsaterwoude.

Terugblik openstelling  
St. Jan de Doper Kerk 2019
Een beetje laat maar toch willen we 
in dit nummer nog terugkijken naar 
onze kerkopenstelling. Voor de derde 
keer, na een voorzichtige start in 2017, 
werd onze kerk afgelopen zomer weer 
opengesteld voor het publiek. De kerk 
was vier dagen per week geopend van 
30 juni tot 15 september van 12.00 tot 
16.00 uur in het weekend en van 13.00 
tot 16.00 uur op de donderdag en de 
vrijdag.

Hoewel de opkomst dit jaar niet zo 
uitbundig was als vorig jaar, kijken we 
wel positief terug. Er kwamen niet op 
alle dagen mensen langs, op de ene 
dag kregen we wat minder bezoekers 
of helemaal niemand en op de andere 
dag hadden we weer een mooi aantal 
belangstellenden. Het is nu eenmaal 
zo. Toch horen we vele positieve reac-
ties van de bezoekers.

Velen reden er zo vaak langs en zijn 
benieuwd hoe de kerk er van binnen 
uitziet. Eenmaal binnen vonden ze dit 
een prachtige en mooie kerk, vooral 
het houtsnijwerk van onze kerk is 
indrukwekkend voor de bezoekers. De 
andere komen er gewoon voor de rust 
en voor Maria. Er waren ook een paar 

organisten die speciaal hiernaartoe zijn 
gekomen omdat ze wisten dat ze hier 
het orgel mochten bespelen en dat 
vonden ze prachtig. Het is toch anders 
het orgel in je vrijetijd spelen of bij de 
viering.

Kortom, het is toch de moeite waard 
om de kerkopenstelling volgend jaar 
weer te herhalen. En dit allemaal dank-
zij ons twintigtal enthousiaste vrijwil-
ligers die hun vrijetijd willen besteden 
om dit allemaal mogelijk te maken. Via 
deze weg willen we hen ook nogmaals 
van harte bedanken voor hun inzet en 
ook voor de goede samenwerking. Fijn 
dat jullie altijd voor ons klaarstaan!

Werkgroep Openstelling Kerk

Inzameling van religieuze 
voorwerpen 
Wellicht bent u in het bezit van religi-
euze voorwerpen die in een kast liggen 
of staan en waarvan u denkt: ik heb er 
eigenlijk geen of weinig belangstelling 
meer voor, maar misschien doe ik een 
ander er een plezier mee.

Aan welke voorwerpen moet u dan 
denken? Bijv. aan kruisbeelden, beel-
den, rozenkransen, wijwatervaatjes, 
bidprentjes, devotieprentjes, prentjes 
van heiligen, dejeuneetjes (kop en 
schotel bij gelegenheid van de plech-
tige H. Communie), religieuze boeken, 
medailles enz.

De werkgroep Openstelling Kerk (onze 
kerk is in de maanden juli, augustus en 
tot half september op donderdag- tot 
en met zondagmiddag open) willen 
bovengenoemde voorwerpen dan 
aanbieden aan belangstellenden. De 
opbrengst zal voor onze eigen kerk zijn. 

U kunt de voorwerpen afgeven op 
donderdagochtend van 09.00-11.45 
uur bij het secretariaat in de pastorie. 
Voor eventuele nadere toelichting kunt 
u contact opnemen met Harry Heuzen 
tel: (0172) 509 125.

Gerardus kalender 2020  
te koop!
De Gerarduskalender die uitgebracht 
wordt door Klooster Wittem is een 
scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een mooie spreuk die op-
beurt of aanzet tot nadenken, onder 
het motto: elke dag een beetje spirit’. 
Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschil-
lende onderwerpen. De kalender is 
bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen met een positief gevoel.

Franciscus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk
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De opbrengst van deze kalender komt 
helemaal ten goede aan alle activitei-
ten die vanuit Klooster Wittem worden 
georganiseerd. Wilt u voor 2020 zo’n 
mooie Gerardus kalender? Dan kunt u 
deze bestellen bij Sonja Knelange
tel: (0172) 509 221 of 
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl 
Prijs kalender + schild: € 7,40.

Namens de pastoraatgroep
Sonja Knelange

Kinder/Tienerkoor Akkoord
In november heeft het kinder- en tie-
nerkoor het druk! Op 2 november zingt 
het tienerkoor weer tijdens Allerzielen. 
Het tienerkoor zingt dan zonder het 
kinderkoor op het kerkhof. Het beloofd 
een intieme setting te worden met 
misschien wel een nieuw nummer. Het 
tienerkoor is al lang aan het repeteren 
en kijkt er erg naar uit. Op 10 novem-

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Overleden
27 september Bertha Catharina Kea-Hooijmans    91 jaar
29 september Ria de Jong-Bijlemeer                    80 jaar
14 oktober  Rian Mollers-van der Star                  63 jaar
18 oktober   Hendrika l’Ami-den Haan                      94 jaar

Gedoopt
29 september Emma den Boer 
   Pola Stawinski

Ontmoeten

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

Erik Stijnen

ber brengt het kinder- en tienerkoor 
een bezoek aan de Ursula om te zingen 
tijdens de St. Maarten viering. 

Vorig jaar hebben wij gecollecteerd 
voor Haïti. Na een jaar lang hard 
sparen hebben wij 900,00 euro opge-
bracht. Ook dit jaar hebben wij weer 
een goed doel gekozen. We zoeken het 
dit jaar iets dichter bij huis: wij gaan 
sparen voor fietsmaatjes. Om goed te 
weten waar we voor gaan sparen, ko-
men Cor en Ria zelf vertellen wat zo’n 
fiets nou eigenlijk is en ze nemen dan 

ook een dergelijke fiets mee!

Groetjes,
Meg van der Hoorn

Peppelhofviering 
Op vrijdag 1 november en vrijdag 
29 november om 9.30 uur is er een 
Eucharistieviering in de Peppelhof. De 
voorganger is pastor B. Bosma.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer (06) 13 44 91 07.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper. 
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Dinsdagmorgen
5 november 9.30 uur eucharistie in 
Oud Ade. Voorganger is pastoor J. Glas. 
Na de viering is er koffie op de pastorie.
19 november 9.30 uur eucharistie 
in Oud Ade. Voorganger is pastor B. 
Bosma.

Communieronde
Er is een communieronde op 5 en  
19 november.

Hubertusviering 9 november 
te Rijpwetering 
In de parochiekerk O. L. Vrouw Geboor-
te in Rijpwetering wordt op zaterdag 9 
november om 19.00 uur een Hubertus-
viering gehouden. Deze speciale viering 
wordt opgeluisterd door de jachthoorn-
blazers van de groep Het Groene Hout 
uit Wassenaar samen met de groep `t 
Panneland uit Vogelenzang.
Deze viering wordt georganiseerd door 
de Wild Beheer Eenheid Ade.

Voorganger is diaken André van Aarle 
en de viering zal in het teken staan 
van de schutspatroon van de jagers de 
Heilige Sint Hubertus. Tijdens de dienst 
vindt symbolisch een wildofferande 
plaats.

Aan het eind van de dienst vindt er 
een zegening plaats waarbij jagers met 
jachthonden zullen worden gezegend 
voor een behouden jacht. Na de dienst 
wordt, indien het weer het toelaat, (an-
ders achter in de kerk) buiten, een mu-
zikale afsluiting verzorgd door de beide 
jachthoornblaasgroepen. Een ieder kan 
van deze afsluiting genieten onder het 
genot van een warme chocolademelk 
en of een glaasje glühwein.
Voor meer informatie tel:  
(071) 561 05 82 of (06) 42 28 77 02. 

Namens het bestuur, Peter Bollen

Actie Kerkbalans
Beste parochianen,
Het jaar loopt alweer naar het eind en 
het leek ons goed u nog een keer attent 
te maken op de Actie Kerkbalans, die 
wij vóór de zomer zijn gestart. Bij het 
opmaken van de balans in oktober is 
de conclusie, dat we op dit moment 
nog achterlopen op de opbrengsten 
van vorig jaar. De start was veelbelo-
vend; wij hebben dit in een eerdere 
editie van Samenstromen gemeld. 
Daarna is het toch wat stil gebleven. 

Natuurlijk zijn er mensen die wachten 
tot het eind van het jaar, zoals men dat 
gewend is. Toch is het goed dat wij u 
nogmaals op het doel van deze actie 
wijzen en dat is het behoud van onze 
kerkgebouwen in Oud Ade en Rijpwete-
ring. Als u mee wilt doen aan deze actie 
dan verwijzen wij u naar de onder dit 
bericht genoemde bankrekeningnum-
mers. Als u dit doet vóór 1 januari 2020 
kunt u mogelijk ook nog profiteren van 
een mooie aftrekpost bij uw aangifte 
2019*. 
Alvast hartelijk dank!

De beheercommissie

Bankrekeningnummers:
NL14 RABO 0301 1076 88 (Oud Ade)
NL51 RABO 0301 1162 37 (Rijpwetering)
* Informatie hierover kunt u krijgen bij 
Dammes van der Poel, (06) 11 35 15 04.

Open Monumentendag  
groot succes
De op 14 september in Kaag en Braas-
sem gehouden Open Monumentendag 
is zeker voor wat Oud Ade betreft een 
groot succes geworden. Wat eigenlijk 
niemand had verwacht, werd waar-
heid. Ruim 150 mensen kwamen de 
Sint Bavokerk bezoeken! Nog voordat 
de kerk om half elf opengesteld werd, 
kwamen er al mensen. En dat ging de 
hele dag flink door; de loop zat er goed 
in. Het mooie weer, de mogelijkheid 
om een boottochtje te maken en de rit-
ten met historische bussen van Maarse 
& Kroon droegen daar natuurlijk ook 
aan bij. 

Franciscus parochie  

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

Geloven in God
in je naasten
in je zelf

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

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

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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Oud Ade/Rijpwetering

In de kerk was veel belangstelling voor 
de speciale expositie ‘Van Görtz tot 
Glas’, bestaande uit de portretten van 
alle pastoors die ooit de 150 jaar oude 
Bavokerk gediend hebben, maar ook 
de fraaie schilderijen van hun oudere 
voorgangers. De koffie met gebakjes 
met daarop ‘150’ hadden ook veel 
aftrek. Een en ander werd geserveerd 
door dames die voor deze gelegenheid 
speciaal gekleed waren als een vroe-
gere pastoorshuishoudster. En ook een 
oud-pastoor was in levende lijve voor 
één keer teruggekeerd…

In al de jaren dat de Oudadese kerk 
meedoet aan de Open Monumen-
tendag, zijn er niet zoveel bezoekers 
geweest als deze keer. Een groot 
succes dus. De werkgroep die zich had 
ingespannen om er iets bijzonders van 
te maken en het geheel zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken voor de bezoekers, 
hebben eer van hun werk gehad. Om 
16.00 uur, toen de dag werd afgesloten, 

moest alles weer in oude staat worden 
teruggebracht, de oude schilderijen 
weer op hun plaats hangen et cetera. 
De werkgroep heeft veel ideeën opge-
daan voor volgend jaar, als de kerk van 
Rijpwetering open zal zijn.

SAMENSTROMEN>>>>
SAMENOPDROGEN>>>>
SAMENVOLSTROMEN…
Beste parochianen en dorpsgenoten 
van Oud Ade en Rijpwetering, 
Afgelopen week zijn er een aantal 
gebeurtenissen geweest die mij geraakt 
hebben. Dingen waarvan je denkt, wat 
geweldig dat het kan!
Ten eerste zijn er steeds meer 100 
jarigen: sterke gene en gezonde le-
venswijze. Er wordt wetenschappelijk 
onderzoek naar gedaan. Een dame 
van 104 jaar oud geeft aan dat ze zich 
vitaal voelt omdat ze contact houdt met 
jonge mensen. Ze plaatst met YouTube 
dagelijks berichten en heeft 1.000 
volgers.

Ten tweede vertelde een jonge vrouw 
en moeder op tv dat ze van huis uit 
zonder geloof was opgevoed. Tijdens 
haar studie kwam ze door haar studie-
genoten in aanraking met het geloof. 
Ze werd zich er van bewust dat er meer 
is tussen hemel en aarde en ze omarmt 
nu het geloof. De gemeenschap en de 
rust die de zondagsdienst haar brengt.
Ten derde; ROAC TV. Iedere vereniging 
bestaat bij het lidmaatschap van de 
leden, ieder met hun eigen inbreng en 
karakter. Juist deze zaken worden in 
korte filmpjes uitgelicht. Deze mooie 
momenten worden gedurende de 
week gedeeld met alle belangstellen-
den. In de eerste week dat de filmpjes 
gedeeld werden, zijn ze meer dan 800 
keer bekeken en zijn er al 80 abonnees 
aangemeld. 

Dit alles geeft aan dat er genoeg moge-
lijkheden zijn als we er voor open staan 
en van goede wil zijn.

Daarom willen wij met de nieuwe leden 
van de beheercommissie een doel stel-
len voor de komende 4 jaar. Natuurlijk 
is het in stand houden van de sacrale 
functie en het gebouw met kerkhof 
onze prioriteit. Echter weten we dat als 
we geen andere bronnen aanboren we 
de vitaliteit niet gaan krijgen dit doel 
te bereiken. Dus gaan we de komende 
maanden/ jaren u vragen om ons daar-
mee te helpen. 

Het gebruik van de kerken voor 
concerten, Hollandse meezingavon-
den, kerstmusical, nieuwjaarsconcert, 
jambe, accordeon, orgel, DJ. En mis-
schien is met medewerking van VIOS, 
Maskerade en koor Joy ‘The Passion’ op 
te voeren. Ook lezingen, presentaties, 
en exposities zijn welkom.

Laten deze voorbeelden u inspireren, 
en fantaseer door naar mogelijkheden 
in de tuin en naastgelegen dorpshui-
zen. Met de 3 bovenstaande gegevens 
in ons achterhoofd nodig ik u uit aan te 
sluiten bij dit gedachtegoed. Reacties 
zijn welkom betlmvding@msn.com

Ben van den Ing, algemeen lid beheer-
commissie

Lief en leed

Overleden
24 september  Johanna Wilhelmina Maria Turk- Nederstigt  85 jaar
10 oktober  Maria Anna van Schie – Duivenvoorden   91 jaar

Open monumentendag Oud Ade
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Franciscus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Grafruiming op de Begraaf-
plaats H. Petrus ‘Banden
H. Franciscusparochie
De beheercommissie van bovenge-
noemde begraafplaats is voornemens 
om op 15 januari 2020 een deel van 
Vak Oost Algemene Graven rij 1 t/m rij 
6 te ruimen. Het gaat om de graven van 
4 juli 1994 nummer 1 t/m 31 oktober 
1997 nummer 44A en in Vak C de num-
mers 1, 1 A en 2 en 2A. De stoffelijke 
resten zullen overgebracht worden 
naar een gemeenschappelijk verzamel-
graf op de begraafplaats. 
Tijdens deze werkzaamheden zal het 
kerkhof voor bezoekers gesloten zijn.

Elly Heemkerk geeft de mogelijkheid 
een persoonlijk tegeltje te maken of 
te laten maken om dit later o.l.v. een 
hovenier op het verzamelgraf van de 
begraafplaats te plaatsen. De kosten 
van deze steen zijn € 65,-

Rechthebbenden die naar aanleiding 
van onze brief d.d. 21 januari 2019 te 
kennen hebben gegeven het monu-
ment te willen behouden zullen in de 
gelegenheid gesteld worden het monu-
ment op een nader te bepalen datum 
op te halen. De overige grafstenen 
zullen voorafgaande aan de ruiming 
discreet worden verwijderd. 

Op 23 februari 2020 zal er een speci-
ale viering zijn met inzegening van het 
verzamelgraf waarvoor u nu al bent 
uitgenodigd. In het februarinummer 
van het parochieblad zal hierover meer 
informatie gegeven worden.

Voor verdere informatie kunt u zich 
wenden tot:
Het parochiesecretariaat H. Petrus 
‘Banden, Noordeinde 187, 
2371 CR Roelofarendsveen. 
Openingstijden: dinsdag en vrijdag  
van 9.00 tot 11.00 uur.
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl 
Tel: (071) 331 09 40.

Vanuit de pastoraatgroep

Poëzieavond 29 november
Traditiegetrouw is er de laatste vrijdag-
avond van november een poëzieavond 
in de Remonstrantse kerk; een inter-
actieve avond waarop parochianen 
hun zelfgeschreven gedicht ten gehore 
zullen brengen. Elders in de Samen-
stromen leest u hier meer over.

Aanbidding
Net als in de veertigdagentijd, is er ook 
in de Adventstijd de mogelijkheid tot 
aanbidding van het Allerheiligste. Een 
oase van rust in ons vaak jachtige leven 
en een mooie voorbereiding op het 
naderende Kerstfeest. 
U bent hiervoor elke zaterdag in de 
Advent (vanaf 8 december), van 13.00 
tot 14.00 uur, van harte welkom in de 
dagkapel van de Petruskerk. 

Dagkapel
In de winterperiode, van 4 november 
tot en met 31 maart, is de dagkapel 
overdag gesloten. 

Gastheer/-vrouw
We zijn erg blij met 1 aanmelding om 
de groep van gastvrouwen/-heren te 
versterken. We zien echter uit naar nog 
meer aanmeldingen! Het welkom heten 
en uitdelen van boekjes wordt door 
veel parochianen als positief ervaren 
en het levert een grote bijdrage aan het 
‘Samen kerk zijn’. Wie komt deze groep 
versterken? U kunt zich aanmelden bij 
ondergetekende, het secretariaat of
 via een mailtje naar pastoraatgroep_
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Kostercursus
Eind oktober en begin november 
worden er 3 avonden georganiseerd 
voor alle kosters in de hele federatie. 
Diverse taken van de koster en de 
achtergronden daarbij zullen de revue 
passeren. De animo voor deze korte 
cursus is groot, we wensen alle 

kosters leerzame en interessante avon-
den toe.

Mededelingenblad
Weet u dat u het mededelingenblad 
ook per email kunt ontvangen? U kunt 
hiervoor eenmalig een email sturen 
naar roelofarendsveen@rkgroene-
hart.nl. Mailen scheelt papier (en het 
bespaart ook drukkosten en het milieu) 
en mocht u niet bij een weekendviering 
aanwezig kunnen zijn, dan blijft u toch 
op de hoogte. 

Namens de pastoraatgroep,  
Astrid de Haas

Schoenendoosactie 2019 
Sinds dit jaar doen we mee met de 
schoenendoosactie van Actie4kids. 
Edukans heeft besloten een ander 
project op te gaan starten en is gestopt 
met de schoenendoosactie. 
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Ook door Actie4kids worden er jaar-
lijks schoenendozen uitgedeeld aan 
kinderen in oorlogsgebieden, weeshui-
zen en in andere moeilijke levensom-
standigheden.Via de scholen krijgen de 
kinderen de folder met uitleg over het 
vullen van een schoenendoos voor een 
kind in een ander land. Wilt u meedoen 
maar heeft u geen kind op een van de 
basisscholen in de buurt, dan kunt u de 
folder ook vinden bij de ingang van de 
kerk. 

Wij hopen dat ook dit jaar weer veel 
mooi versierde schoenendozen gevuld 
zullen worden. Op zondag 17 novem-
ber kunt u de schoenendoos meebren-
gen naar de Petruskerk, daar is om 
11.15 uur een speciale viering die in het 
teken staat van de schoenendoosactie.
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met:
Joze Koot (071) 331 82 75 of 
Suzanne de Jeu. 

Werkgroep kinderkerk

Kerstwandeling 2019 
Zoals in de vooraankondiging is ver-
meld organiseren we op zondag 22 
december weer een kerstwandeling.
Om deze wandeling sfeervol te kun-
nen verlichten hebben we weer glazen 
“hak” potten nodig.
Grote glazen potten met een inhoud 
van ongeveer 750 ml. Deze kunt u 
inleveren in een doos die staat in de 
Petruskerk of in een krat die staat bij 
de voordeur op de Baan 40.
Tijdens de tocht wordt er in groepen 
gewandeld langs de kersttaferelen. De 
start is vanaf de Maria kerk naar de 
Schakel in Oude Wetering. 

Om de taferelen mooi aan te kleden 
kunnen we nog hulp gebruiken. We 
zoeken mensen die mee willen spelen 
in een van de taferelen en mensen die 
willen helpen met opbouwen. Daar-
naast zoeken we ook mensen die als 
gids een groep willen begeleiden en 
mensen die flyers willen delen. Alle 
hulp is welkom. Aanmelden kan via 
onderstaande nummers.

Omdat we voor de kerstwandeling 
steeds meer aanmeldingen krijgen heb-
ben we moeten besluiten een aantal 
dingen te wijzingen. Zo is het niet 
langer haalbaar om voor iedereen erw-
tensoep te regelen voorafgaande aan 
de wandeling, houd hier dus rekening 
mee. 

Wilt u meer informatie houd dan de 
Samenstromen, de flyer 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) 10 29 78 46.

Gerarduskalender 2020
Elke dag een beetje spirit.
De Gerarduskalender, uitgebracht 
door Klooster Wittem, is een scheur-
kalander met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: ‘elke dag 
een beetje spirit’. Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informa-
tie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag 
goed te kunnen beginnen. De spreuk 

op de voorkant en de moppen, puzzels 
en informatie op de achterkant geven 
u aan het begin van de dag een positief 
gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitge-
breide redactie van personeel en vrij-
willigers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook www.kloosterwittem.nl).

U kunt de kalender bestellen/afhalen 
bij mevrouw C. van Beek, Kerkweg 18, 
2371 CG Roelofarendsveen, 
tel. (071) 331 03 15. Kosten € 7,40.
Nieuw is dat u dit jaar de kalender ook 
kunt kopen bij het secretariaat tijdens 
de openingsuren.

Medewerkers secretariaat

Allerzielen
Dit jaar vieren we Allerzielen in de 
Petruskerk op vrijdag 1 november om 
19.00 uur m.m.v. Cadans en in de Mari-
akerk op zaterdag 2 november m.m.v. 
het Emanuelkoor. Voorganger in beide 
vieringen is pastoor Glas.

Aansluitend aan de vieringen zullen de 
graven gezegend worden. Na de viering 
in de Petruskerk komen we samen op 
het kerkhof voor Allerzielen in het Licht. 
Het kerkhof wordt daar weer mooi 
verlicht met kaarsen. Iedereen die het 
afgelopen jaar een dierbare heeft ver-
loren, heeft inmiddels een uitnodiging 
ontvangen.

Werkgroep Allerzielen/Allerzielen 
in het licht

Doordeweekse vieringen
Petruskerk: iedere dinsdag om 09.00 
uur (met daarna koffiedrinken) en 
iedere woensdag om 07.00 uur
Gogherweide: iedere vrijdag om 
09.30 uur.

Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
om 16.00 uur m.u.v. de 1e zaterdag van 
de maand.

Lief en leed

Overleden
2 oktober  Cornelia Petronella van Klink-van Dijk  87 jaar
6 oktober  Casper Jacobus Koek  52 jaar
9 oktober  Jacoba Anna Maria van Rijn  85 jaar
10 oktober  Annie Gerarda Huigsloot-van Emmerik  83 jaar
13 oktober  Adriana Alida Maria Dobbe-Gies Broesterhuizen  88 jaar
18 oktober  Theodorus Bartholomeus Paulus Dobbe  91 jaar
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Symposium Federatieweek 
‘Als vrijheid je lief is’ 

Lara van der Well: ‘Wij zijn er voor iedereen die de criminaliteit 
wil loslaten’

Roelofarendsveen –  Het werk van Stichting Exodus, ex-ge-
detineerden weer hun plek helpen vinden in de maatschap-
pij, sloot vrijdagavond 5 oktober naadloos aan bij het thema 
van het federatiesymposium ‘Als vrijheid je lief is’. Lara van 
der Well (directeur Exodus Zuid Holland) en Fred (een erva-
ringsdeskundige) gaven diverse voorbeelden uit de praktijk. 
In de (sociale) media geven mensen snel hun oordeel maar 
volgens Lara is het belangrijk samen in gesprek te gaan en 
het oordeel aan een rechter te laten.

Bijna 40 jaar is stichting Exodus al actief om (bijna) ex-
gedetineerden te begeleiden naar een volwaardige plek in 
de maatschappij: professionals en vrijwilligers werken in 
moederhuizen (Den Haag, Leiden en Rotterdam) en kleine 
doorstroomhuizen (Gouda), en in projecten als Maatjeswerk 
en  Bajes-uit-Begeleiding. Volwaardig houdt in: zelfstandig 
wonen, betaald werk doen en (intieme) relaties aangaan. 
Onderzoek wijst uit dat wie het hele traject bij Exodus door-
loopt, substantieel minder kans loopt op recidive.

Geen oordeel
Samen met ervaringsdeskundige Fred, maakte Lara van der 
Well (directeur-bestuurder Zuid- Holland) vrijdagavond 5 
oktober haar opwachting bij het symposium in de Petruskerk 
te Roelofarendsveen, activiteit in het kader van de Federatie-
week van de RK Federatie Clara en Franciscus.
Met praktische voorbeelden wilden zij de toehoorders duide-
lijk maken wat het werk van stichting Exodus inhoudt en wat 
de uitwerking ervan kan zijn. Lara: ‘Vaak zijn de levensver-
halen van gedetineerden vóór hun detentie al zwaar en in-
gewikkeld. Denk aan niet afgemaakte schoolopleiding, geen 
werk, schulden en geen vaste verblijfplaats. Het is logisch dat 
deze mensen het ná hun detentie niet zelf redden. Daar is te-

OMZIEN naar de ander   
genwoordig via de (sociale) media snel en vaak anoniem een 
oordeel over maar Exodus wil er zijn voor die mensen, het 
oordeel is aan de rechter.’

Nationaal netwerk
Niet alleen Exodus vindt het nodig deze mensen te helpen, 
ook vanuit het ministerie van Justitie is er geld om ex-gedeti-
neerden weer op de rit te krijgen. Tientallen jaren al koopt zij 
landelijk bij Exodus hulp in bij de laatste fase van de deten-
tie. Lara: ‘Wij doen al een intake als de cliënt nog in detentie 
zit. Tijdens het laatste deel van hun straf gaan wij samen met 
ze aan de slag om te kijken welke begeleiding nodig is om 
straks weer te kunnen gaan functioneren in de maatschappij. 
Al werken we vanuit een christelijke achtergrond, iedereen 
die de criminaliteit los wil laten, is welkom bij ons. We willen 
inclusief en met mededogen naar hen omzien.’

Perspectieffonds
De financiële omstandigheden van de cliënten bij Exodus 
zijn meestal niet rooskleurig, ook na de detentie niet, vertelt 
Lara. ‘Vaak is er sprake van schulden en leeft men van een 
uitkering. Dit treft dan ook hun eventuele gezinnen. Om iets 
extra’s te kunnen doen zoals het inrichten van een kinderka-
mer, het betalen van een schoolreisje of het vervangen van 
een kapotte wasmachine, is er het Perspectieffonds. Voor dit 
fonds zijn wij afhankelijk van giften van particulieren.’
Voor meer informatie over stichting Exodus en het Perspec-
tieffonds zie www.exodus.nl

Judy Wagenaar

Ben in mijn Jerusalem waar ik jullie hoop  
terug te zien, Michel

Michaël Johannes Maria Jagerman

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme 
woorden bij het afscheid van Pastor Jagerman 

hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen 
een grote steun.  Voor ons een fijne en troostrijke 

gedachte dat Michel in zijn leven voor zo velen 
zoveel heeft betekend.

          Daarom willen wij u middels deze advertentie 
hartelijk bedanken voor al uw  medeleven en steun.   

Theo de Jong
Familie Jagerman

Amsterdam, november 2019
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Algemeen
Muziek en Poëzie avond
 
Op vrijdagavond 29 november a.s. organiseert de oecumene 
werkgroep voor de 5e keer een muziek en poëzie avond.
Deze avond wordt gehouden in de Remonstrantse Kerk, 
Kerkstraat 41, 2377 AT te Oude Wetering en heeft als thema: 
VRIJHEID. Ons eerste lustrum begint om 19.45 uur met een 
muziekspektakel. Bij droog weer is dit buiten. Vanaf 19.30 
uur is er koffie en thee. De toegang is gratis. U kunt tijdens 
de avond een vrijwillige bijdrage geven voor het Comité Kaag 
en Braassem 4 en 5 mei. De opbrengst is ten behoeve van de 
viering van 75 jaar bevrijding. Na afloop is er nog een hapje 
en een drankje.U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Wij hopen u te ontmoeten.
 
Namens de oecumene!

Kinderen brengen hoop

Wie moeder is geworden, weet dat je 
leven daarmee wezenlijk verandert. 
Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen 
wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo bren-
gen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen ma-
ken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, 
dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als 
destijds die kleine baby in Bethlehem…..
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor 
kerstmis: de adventsperiode. Centraal in de Adventsactie-
campagne staan moeders en kinderen. Slechte economische 
omstandigheden, oorlogen en klimaatveranderingen veroor-
zaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. 
Daarom steunt de Franciscus- en Clarafederatie dit jaar het 
project: Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.
Goede geboortezorg in Somalië is nauwelijks beschikbaar, 
met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte  tot de hoog-
ste van de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren, door vroedvrouwen op 
te leiden en de medische hulpmiddelen beschikbaar te stel-
len aan het gezondheidscentrum in Dolow, in het zuiden van 
Somalië. 

Wat is er aan de hand?
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog 
en een recente hongersnood. Droogte, overstromingen en 
gebrek aan voedsel ontwrichten de economie. Bijna een 
derde van de inwoners kunnen niet voorzien in hun levens-
onderhoud en zijn afhankelijk van humanitaire hulp. Wer-
keloosheid, droogte en bestaansonzekerheid hebben ertoe 
geleid dat ruim één miljoen mensen ontheemd is geraakt in 
eigen land. Daarnaast keren maandelijks honderden Somali-

sche vluchtelingen terug uit Ethiopië en Jemen. Veel van deze 
ontheemden verblijven in kampen. De kwaliteit en bereik-
baarheid van de gezondheids- geboortezorg zijn in het hele 
land ronduit slecht. De meeste zwangere vrouwen maken 
gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met 
de gebrekkige voorzieningen, tot een extreem hoog sterfte-
cijfer van moeders en pasgeboren baby’s. In de kampen is de 
situatie zo mogelijk nog erger.

Wat willen we bereiken?
Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van 
de moeder- en babysterfte in de kampen van de ontheem-
den in de stad Dolow. We willen professionele geboortezorg 
en -begeleiding bieden aan 720 zwangere vrouwen, 360 
jonge moeders en 360 pasgeborenen.
Dit project dat we adopteren doen we omdat we geloven in 
het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed wordt 
en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de 
mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is belangrijk.   
Er wordt gewerkt via het katholieke (caritas) netwerk, zodat 
die ook op plaatsen kunnen helpen waar anderen niet kun-
nen komen.

Hand op mijn hoofd

Adem die mij draagt,
adem die mij bezielt,
adem,
aandacht van de Eeuwige.
Licht dat mij trouw is,
licht waar ik in woon,
licht van de beginne,
lichtend aangezicht.
Stem die mij noemt,
stem die mij zin geeft,
mij onvergetelijk maakt,
stem uit de hemel.
Hand die mij vond,
hand die mij bevrijdt,
hand op mijn hoofd,
hand die mij zegent.
 
Hans Bouma

Clara & Franciscus Algemeen
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Allerzieligen
Nee, je ziet het goed. Het is geen 
schrijffout van de pastor. Er staat echt 
Allerzieligen en niet Allerzielen. Ik 
vertelde over Allerheiligen. Dat is een 
dag waarop we alle heiligen vieren, 
alle heiligen waarvan we de naam niet 
weten, maar die wel bij God zijn. En 
Allerzieligen dan, vroeg de jongen. Het 
is Allerzielen, riep een ander, en we 
moesten lachen, en we snapten het 
ook wel, want het rijmt zo lekker: 
Allerheiligen – Allerzieligen.

En het is ook een beetje zielig. 
Want op Allerzielen denken we aan de 
mensen die dood zijn gegaan. Dat kan 
je oma of je opa zijn, of iemand die 
nog veel dichter bij was. Als iemand 
sterft, ben je verdrietig. En dat gaat niet 
zomaar over. Mensen zetten vaak een 
foto neer met een kaarsje erbij. Ze gaan 
naar de begraafplaats om te zorgen dat 
de plantjes er netjes bijstaan. En dan 
denken ze aan hun lieve dode, of ze 
praten tegen hen. In de kerk noemen 
wij op Allerzielen de namen van de 
mensen die dit jaar gestorven zijn en 
we bidden voor hen en voor verdrietige 
mensen. En we zeggen: bij God mogen 
zij wonen – met alle heiligen – daar 
waar verdriet niet meer kan komen. 

Pastor van de Reep

Deze Spraakwater gaat over mantels, kleuren en bisschoppen. Eerst wist ik niet zo 
goed waar ik over wilde schrijven in november. Sint Maarten is al meerdere jaren 
aan bod geweest, Sint en Kerst zijn nog 
“ver” weg. In eens zag ik dat Sint Maarten 
en Sinterklaas allebei een mantel dragen. 
En dat Sinterklaas een bisschop is….

Een mantel beschermt je niet alleen 
tegen regen en kou, maar zegt ook iets 
over wie je bent. Je kiest je jas omdat je 
die mooi vind. En zo heeft iedereen een 
andere jas. Als je iemand gekleed ziet in 
een rode mantel, afgezet met bontrand 
van hermelijn, dan weet zelfs iedereen 
dat dit een koning is. En die man met 
een rode mantel met een gouden bies, 
gezeten op een wit paard? Natuurlijk, dat 
is Sinterklaas!

Een mantel beschermt en beschut. Je voelt je er veilig in en misschien kan je 
er wel onder schuilen als het regent, of erger, als kwaad je treft.

Het feest van Sint Maarten op 11 november is ondenkbaar zonder het verhaal van 
de mantel, die hij deelde met een bedelaar.  Sint Nicolaas is de bisschop van Myra. 
Hij draagt een grote rode bisschopsmantel. De kleding van Sinterklaas lijkt op die 
van een bisschop. Vaak is de kleding van Sinterklaas wat simpeler uitgevoerd. 
Als je kijkt naar de kleuren rond het altaar, de liturgische gewaden en de plaats 
waar uit de bijbel wordt gelezen, dan zie je dat deze veranderen. Op dit moment 
van het jaar is die kleur groen. Deze kleur hoort bij de ‘gewone’ tijd door het jaar, 
eind november verandert de kleur dan in paars als we ons voorbereiden op het 
grote feest van Kerstmis in de Advent en is ook paars als we ons in de veertigda-
gentijd voorbereiden op het Paasfeest. Op de feesten zelf is de kleur wit, behalve 
dan op Pinksteren, dan kleurt de kerk rood met de kleur van vuur en liefde.
Zo heeft het kazuifel van de pastoor ook steeds een andere kleur.

Wist je dat??
goud geen liturgische kleur is? goud vooral bij feestelijke gebeurtenissen in de kerk 
gedragen wordt? goud op feestdagen de kleur wit, rood of groen mag vervangen?

Bron: Geloven thuis, kinderhoekrdk.nl

Boekrecentie 

Van Royal Jongbloed (www.royaljongbloed.nl) kreeg ik de “Kinderbijbel in 100 verhalen”. Het zijn korte 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Er staan hele mooie tekeningen in die de verhalen illustreren. 
De verhalen nemen ons mee op een reis door de bijbel. Ze zijn geschreven voor kinderen vanaf ongeveer 
7 jaar.  Wij thuis lezen er graag uit, en komen zo voor ons bekende en wat minder bekende mensen uit de 
bijbel tegen. Zo leren we steeds meer van de bijbel en de verhalen die erin staan. Aanrader! 
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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

vrijdag 1  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cantors 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• De Horizon 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• B. Bosma 

zaterdag 2  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Lord's Voice 
• Allerzielen in het Licht 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Waïmbaji 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Revival 
• A. van Aarle 

zondag  
3 november

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Spirit 
• Ankerzondag (familieviering) 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Allegro 
• Jubileum 50 jaar Allegro 
• A. van Aarle 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• B. Bosma 

10.00 uur 
• Regenboogviering 
• Voor kinderen van 3 t/m 11 jaar 
  (met doop van een kindje) 

geen viering (i.v.m. Allerzielen-
viering op zaterdag) 
 

zaterdag  
9 november

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• A. Vijftigschild 

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

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger

zondag  
10 november

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• Kinderkerk 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Waïmbaji & Cantabo 
• Patroonsfeest (na afloop  
   parochiekernbijeenkomst) 
• H. van de Reep  

zaterdag  
16 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

zondag  
17 november

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Cantorij 
• A. van Aarle 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• Gezinsviering (koffie na  
   de viering) 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

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

vrijdag  
22 november

19.00 uur 
• Eucharistie 
• Lord's Voice 
• H. Vormsel Parochie H. Clara 
• Bisschop J.H.J. van den Hende +  
   H. van de Reep 

zaterdag  
23 november 
Weekend van de 
Diaconie

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

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

zondag  
24 november 
Weekend van de 
Diaconie

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jubilans 
• J. Glas 

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

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

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

zaterdag  
30 november  
1ste Advent

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Horizon 
• A. van Aarle

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

zondag  
1 december  
1ste Advent

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma 

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

vrijdag 1  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cantors 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• De Horizon 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• B. Bosma 

zaterdag 2  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Lord's Voice 
• Allerzielen in het Licht 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Waïmbaji 
• H. van de Reep 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Revival 
• A. van Aarle 

zondag  
3 november

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Spirit 
• Ankerzondag (familieviering) 
• B. Bosma + M. Hoogenbosch 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Allegro 
• Jubileum 50 jaar Allegro 
• A. van Aarle 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• B. Bosma 

10.00 uur 
• Regenboogviering 
• Voor kinderen van 3 t/m 11 jaar 
  (met doop van een kindje) 

geen viering (i.v.m. Allerzielen-
viering op zaterdag) 
 

zaterdag  
9 november

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• A. Vijftigschild 

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

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger

zondag  
10 november

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• Kinderkerk 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• B. Bosma 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Waïmbaji & Cantabo 
• Patroonsfeest (na afloop  
   parochiekernbijeenkomst) 
• H. van de Reep  

zaterdag  
16 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

zondag  
17 november

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Cantorij 
• A. van Aarle 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• Gezinsviering (koffie na  
   de viering) 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

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

vrijdag  
22 november

19.00 uur 
• Eucharistie 
• Lord's Voice 
• H. Vormsel Parochie H. Clara 
• Bisschop J.H.J. van den Hende +  
   H. van de Reep 

zaterdag  
23 november 
Weekend van de 
Diaconie

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

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

zondag  
24 november 
Weekend van de 
Diaconie

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Jubilans 
• J. Glas 

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

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

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

zaterdag  
30 november  
1ste Advent

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Horizon 
• A. van Aarle

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

zondag  
1 december  
1ste Advent

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Canta Libre 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. Bosma 

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

NOVEMBER 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. Mariakerk 
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

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

vrijdag 1  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cadans 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Joy 
• Koffie na de viering  
• A. Vijftigschild 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Inspiratie 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 2  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• St. Caeciliakoor 
• Allerzielen in het Licht 
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

zondag  
3 november

geen viering (i.v.m. Allerzielenviering  
op zaterdag) 
 
 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LOSZ 
• Gezinsviering met  
   Schoenendoosactie 
• Gebedsleider  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

zaterdag  
9 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jachthoornblazers van  
   't Panneland en Het Groen Hout +    
   Dameskoor OA/RW 
• Hubertusviering (na de viering  
   glühwein en chocolademelk door 
  WBE Ade) 
• A. van Aarle 

 

zondag  
10 november

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
16 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider 

zondag  
17 november

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith
• Gezinsviering 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• B. Bosma

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Inspiratie 
• Parochiaanvoorganger 

vrijdag  
22 november

zaterdag  
23 november 
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• Lustrumviering Emanuelkoor 
• J. Glas  

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

zondag  
24 november 
Weekend van de 
Diaconie

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Parochiaanvoorganger 

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

zaterdag  
30 november  
1ste Advent

zondag  
1 december  
1ste Advent

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

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

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

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 NOVEMBER 2019

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

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

vrijdag 1  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cadans 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Joy 
• Koffie na de viering  
• A. Vijftigschild 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Inspiratie 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 2  
november  
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• St. Caeciliakoor 
• Allerzielen in het Licht 
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

zondag  
3 november

geen viering (i.v.m. Allerzielenviering  
op zaterdag) 
 
 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LOSZ 
• Gezinsviering met  
   Schoenendoosactie 
• Gebedsleider  

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

zaterdag  
9 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jachthoornblazers van  
   't Panneland en Het Groen Hout +    
   Dameskoor OA/RW 
• Hubertusviering (na de viering  
   glühwein en chocolademelk door 
  WBE Ade) 
• A. van Aarle 

 

zondag  
10 november

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• A. Vijftigschild 

zaterdag  
16 november

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider 

zondag  
17 november

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith
• Gezinsviering 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• B. Bosma

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Inspiratie 
• Parochiaanvoorganger 

vrijdag  
22 november

zaterdag  
23 november 
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• Lustrumviering Emanuelkoor 
• J. Glas  

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

zondag  
24 november 
Weekend van de 
Diaconie

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Parochiaanvoorganger 

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

zaterdag  
30 november  
1ste Advent

zondag  
1 december  
1ste Advent

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

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

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• J. Glas 

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)
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Clara & Franciscus Algemeen

STIL  VERDRIET 

In mijn hoofd is het een drukte van belang
gedachten buitelen over elkaar heen
het maakt me wel een beetje bang.
                    Het was zo fijn, gewoon met jou
                    nu ben ik alleen, alleen
                    wat me bekruipt is slechts de kou.
Al schijnt de zon en is het warm
de kilte zit in mij
ik voel me leeg en arm. 
                    Om mij heen vangt het leven aan
                    alles draait weer door
                    behalve ik, ik blijf staan.
Moeizaam kom ik weer op gang
anderen helpen mij op weg
gemis het duurt een leven lang. 
                    Ja, wat waren we samen rijk
                    afscheid nemen wil ik niet
                    heel zachtjes zeg  ik dus: tot kijk.

Dorothé Klein-Verdel

Woordzoeker
November
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Clara en Franciscus federatie

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

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

Colofon

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

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

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

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

Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop

Kopij nr. 10 (december 2019/ januari 2020)  kunt u 
uiterlijk op 11 november aanleveren bij uw lokale  
redactie. Het blad verschijnt omstreeks 29 november.

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
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JONGEREN
Yoran in Amerika
Mijn naam is Yoran van der Pijl, ik 
ben 21 jaar, studeer fiscaal recht 
in Rotterdam en ben jeugdleider  
bij Rock Solid in Aarlanderveen. 
Dit schooljaar had ik een paar 
vrije maanden die ik graag wilde 
vullen met vrijwilligerswerk en iets 
voor de kerk. Met deze wensen 
heb ik contact opgenomen met di-
aken Van Aarle, die mij in contact 
bracht met de orde der Norber-
tijnen in Nederland. Via hen kreeg ik een adres in Amerika 
(Philadelphia, Pennsylvania) waar ik nu vrijwilligers werk doe.

Momenteel bestaat mijn vrijwilligerswerk uit het helpen 
bij een daklozenopvang en meewerken aan een jeugdpro-
gramma. De opvang heeft een katholieke achtergrond en 
laat mij ervaringen opdoen die ik in Nederland niet snel 
had meegemaakt. Het jeugdprogramma vindt plaats in een 
wijk die tegenovergesteld is aan Ter Aar en omstreken. Veel 
kinderen die wij helpen missen tijdens hun opvoeding een of 
twee ouders door bijvoorbeeld een overdosis of omdat ze in 
de gevangenis zitten.
De komende maanden ga ik u hiervan op de hoogte willen 
houden.

Yoran van der Pijl

HIGHTIME 2019 - FINDING JESUS
De hypes van Finding Dory en Finding Nemo liggen alweer 
3 en 16 jaar achter ons,maar Finding Jesus heeft mensen al 
2000 jaar in zijn greep! Zoals Marlin en Dory op zoek gingen 
naar Nemo, zo zal God altijd op zoek gaan naar ons. Zoek jij 
ook naar hem? Dan is Hightime iets voor jou! 

Spring in het diepe! 
Samen met meer dan 
hondervijftig tieners 
gaan we zoeken naar 
meer van God. We heb-
ben teachings, lofprij-
zingen, gave spellen 
en natuurlijk het oude 
vertrouwde Emmaus. 

Het wordt nieuwe vrienden maken, oude vrienden zien en de 
vreugde van God leren kennen! Dus ben jij tussen de 12 en 
de 18 jaar? Kom dan naar Hightime van 27 tot 30 december. 
Ga naar https://www.4u-hightime.nl/ voor meer informatie 
en om je aan te melden.
 
Robin Keijzer AGENDA   

Wie zit er in dat pak?!
In de rubriek van deze maand spreek 
ik met Sjoerd van der Geest (21). 
Sjoerd is nu 3 jaar acoliet. Reden ge-
noeg dus om te ontdekken wie Sjoerd 
is en waarom hij elke maand in het 
pak zit.

“Ik studeer werktuigbouwkunde op de HvA en zit in mijn 3e 
jaar. Verder speel ik trompet. Daar gaan veel uren inzitten. 
Ik repeteer 3 avonden in de week. Op de zaterdag werk ik in 
een autogarage.

Acoliet zijn is voor mij niet meer dan normaal. Ik ging vroeger 
al naar de kerk met mijn ouders mee. Toen ik (tijdens mijn 
Eerste Heilige Communie) een keer mee mocht lopen met 
de misdienaars beviel mij dat wel. Bij mijn ouders in de kerk 
moest ik altijd stilzitten en dat kon ik niet. Als misdienaar was 
ik bezig. Na mijn Eerste Heilige Communie ben ik eigenlijk 
nooit meer weggegaan.

Mijn vrienden vragen er eigenlijk nooit naar. Als ze er toch 
naar vragen zeg ik dat ik de mensen help. Vaak komt dan ook 
de vraag of ik dan ook ‘zo’n jurk’ aanheb. Ik zeg dan altijd ‘ja’  
omdat dat er gewoon bij hoort.”

Meg van der Hoorn

Solid Friends Noorden – 1 november

Rock Solid Noorden – 15 november

Rock Solid Aarlanderveen – 3 en 24 november

Prego Roelofardendsveen – 17 november

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


