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Clara & Franciscus federatie

Wat een schrik! De kerk van Hoogmade is afgebrand. Ook wij van de centrale redactie zijn erg
geschrokken en betuigen ons medeleven aan alle betrokkenen en het pastoraal team.
Toch hopen we dat iedereen een mooie kersttijd tegemoet mag gaan. In deze Samenstromen leest
u over alle kerstactiviteiten en -concerten, kindje wiegen, aanbidding van het Heilig Sacrament en
nog veel meer. Wij wensen u van harte een zalig kerstfeest en een mooi en gezegend 2020 toe!
Namens de centrale redactie, Bep Verdel, Marieke van Gelderen, Sonja van Smoorenburg-Kuijf
en Josine Verhagen-van Velzen

Afslag
Jaren lang fietste ik elke dag naar
school, zoals zoveel anderen dat ook
deden. Het begon al op de lagere
school waar ik door de toen nog niet
zo overvolle straten van Amsterdam
op mijn doortrappertje (klein fietsje
zonder remmen!!) naar de eerste klas
(6 jaar!) fietste, over de Nassaukade en
door de Marnixstraat. Wel alleen! Jaren
later heeft mijn vader mij verteld dat
hij de eerste keer achter mij aan was
gefietst om te kijken of het goed ging.
Het ging goed.
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Ik fietste op de stoep tot oom agent mij
vertelde dat dat niet mocht en ging verder op de straat. Tot een andere oom
agent mij vertelde dat ik met mijn fietsje maar beter op de stoep kon gaan
rijden. Toen waren er veel meer agenten op straat maar ook toen waren de
instructies wel eens tegenstrijdig.
Jaren later fietste ik naar de kweekschool (tegenwoordig zo deftig Pedagogische Academie genoemd). Een kilometer of vijf, dus dat valt best mee.
Ik haalde mijn rijbewijs en mocht toen

ik een keer wat spullen mee moest
nemen, de auto mee. Op de terugweg
gingen er natuurlijk een paar klasgenoten mee die anders met de bus
gingen. Ik reed de Tooropstraat uit
en sloeg links af, terwijl we natuurlijk
volop in gesprek waren, zoals ook als
we de route op de fiets gingen. Ik reed
wel zonder erg het fietspad op, omdat
ik dat jaren gewend was met de fiets.
De fout was snel hersteld, maar toch.
We zijn een beetje gewoontedieren. Je
moet natuurlijk altijd opletten of je de
goede weg neemt. Misschien waren de
tegenstrijdige instructies van de agenten van vroeger wel de oorzaak van
een stukje onzekerheid.
Om de goede weg in het leven te vinden heb je geen oom agent nodig en
krijg je ook geen tegenstrijdige instructies. Christus is duidelijk genoeg: “Ik
ben de weg, de waarheid en het leven”
zegt Hij (Johannes 14:6). Dan weet je
hoe je zou moeten rijden!!
Rob Aupers

FRANS & KLAAR

Van de redactie

Clara & Franciscus Ontmoeting
Ontmoeting met Freek de Bas, voorzitter Noodfonds Nieuwkoop ONE

‘Ondanks verschillen toch een
eenheid in christelijke naastenliefde’
Door: Marieke van Gelderen
Sinds april 2017 kunnen Nieuwkopers
(financiële) ondersteuning en praktische hulp vinden bij de stichting
Noodfonds Nieuwkoop ONE: opgericht door de gezamenlijke kerken. In
deze Ontmoeting vertelt voorzitter en
initiatiefnemer Freek de Bas over de
stichting.
Hoe is het Noodfonds ontstaan?
Freek: ‘Ik woon sinds 8 jaar in Nieuwkoop, ben verbonden aan de Hervormde Gemeente en daar ook actief in de
diaconie. Via contacten bij de landelijke
kerk hoorde ik van noodfondsen elders
in het land en het leek mij mooi om
dit ook in Nieuwkoop op te zetten. Ik
zocht contact met de andere kerken
binnen de woonkern Nieuwkoop om
hun interesse te peilen voor een informatieavond over het opzetten van een
noodfonds. Alle zes de kerken waren
bij deze informatieavond aanwezig en
na afloop wilden ze alle zes meedoen.
Per kerk zijn we gestart met twee afgevaardigden om verder vorm te geven
aan het opzetten van de stichting. Na
een jaar heeft dat geresulteerd in de
stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE.
Het noodfonds is opgestart met bijdragen van de kerken, en subsidie vanuit
de gemeente.’
ONE staat voor Omzien Naar Elkaar,
waarom is een dergelijk noodfonds
nodig?
Vanuit de landelijke overheid en de
gemeente zijn er regelingen, maar
wanneer mensen in acute nood zitten
neemt dit vaak tijd in beslag of mensen weten de weg niet. En soms zijn
er geen regelingen voorhanden. Dit
noodfonds vult dat in. We kunnen snel
schakelen en soms dezelfde dag al
financiële of praktische hulp bieden.

Bestuur ONE
Wie komen er in aanmerking?
Het noodfonds is een initiatief van de
gezamenlijke kerken van de gemeente
Nieuwkoop, maar is voor alle Nieuwkopers. Het kan zijn dat je vanwege
ziekte, ontslag of overlijden voor onverwachte kosten komt te staan. Statushouders, mensen die in schuldsanering
zitten of het door omstandigheden niet
breed hebben. Daar proberen we bij
te springen. Wanneer spullen worden
aangeschaft is dit in de vorm van een
lening. We houden contact met de
mensen om te kijken hoe het gaat en
of ze alles op de rit krijgen. We treffen
een regeling om het terug te betalen,
en soms wordt de lening omgezet in
een gift.
Waar bestaat de hulp uit?
Dat kan van alles zijn. Een wasmachine
die stuk gaat, of er is een fiets nodig.
Wanneer er geen geld is voor boodschappen, schoolspullen of schoolreisjes. Soms hoeven we alleen maar door
te verwijzen naar een instantie waar
ze terecht kunnen. Op onze website
hebben we een sociale kaart samengesteld. Zo hebben we al regelmatig
doorverwezen naar Stichting Leergeld,
Tom in de Buurt, maar ook uitgezocht
hoe iemand met openbaar vervoer

naar het ziekenhuis in Utrecht kon
reizen. In de toekomst willen we meer
contact hebben met de lokale ondernemers om te kijken of we ook kunnen
bemiddelen bij het vinden van een
baan.
Hoe komt het noodfonds aan haar
middelen?
Naast de bijdragen van de kerken en
de gemeente doen we acties zoals bijvoorbeeld bij de Jumbo en ontvangen
we donaties van particulieren. Tijdens
de jaarlijkse oecumenische dienst in
Nieuwkoop is de collecte-opbrengst
voor het noodfonds. En jaarlijks houden we een kerstpakkettenactie om
deze bij gezinnen te brengen die het
nodig hebben.

Bent u of kent u iemand die acute
hulp nodig heeft? Of wilt u vrijwilliger worden bij het noodfonds?
Neem contact op met Noodfonds
Nieuwkoop ONE via e-mailadres
info@noodfondsnieuwkoopone.nl
of telefoonnummer 06 41 05 00 75.
Op de website noodfondsnieuwkoopone.nl vindt u alle informatie
over de stichting.
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Meditatie flyers advent
Ook deze advent kunt u ieder weekend na de viering een
flyer meenemen met meditatieteksten naar aanleiding van
de Bijbellezingen van de dag. Deze flyers worden uitgereikt.
Thuis kunt u de Bijbeltekst lezen en de korte meditatie
overdenken of uitvoeren. Maakt u hier gebruik van! Zo kan
deze advent voor u nog meer gaan betekenen. Neemt u ook
gerust meer flyers mee om uit te delen. Heeft u thuis geen
Bijbel? Kijkt u dan op www.ichtusboekhandel.nl
Diaken André van Aarle

Ankers uit! Eerste Heilig Communie
en Heilig Vormsel
Zowel in de Clara- als in de Franciscusparochie hebben we
nu twee van de zes Ankerzondagen mogen meemaken. Er
zijn in totaal achtenzeventig gezinnen met een communicant
en in de Claraparochie mochten we ruim twintig gezinnen
met een vormeling begroeten.
In het nieuwe jaar gaan we verder met deze zondagen waarbij voor kinderen en ouders een ontmoeting is rond geloof
en Bijbel en daarna aansluiten bij de eucharistieviering van
de zondag.
Heilig Vormsel
Op 22 november jongstleden hebben de vormelingen uit
de Clara-parochie het Heilig Vormsel ontvangen. We willen
hen van harte feliciteren. In het februari-nummer van
Samenstromen hopen wij een verslag te plaatsen van deze
belangrijke gebeurtenis.
Maar we kijken ook alweer vooruit. Naar het Heilig Vormsel
voor de Franciscus parochie. Want dat zal hopelijk op vrijdagavond 12 juni 2020 gevierd kunnen worden. Voor alle ouders
van kinderen in groep 8 houden wij op woensdag 8 januari
een informatieavond in de familieruimte van de Petruskerk
in Roelofarendsveen, Noordeinde 187. Als de vormeling in
kwestie mee wil komen, kan dat. U bent welkom vanaf 19.45
uur voor koffie, thee, limonade. We vertellen over het Heilig
Vormsel, de voorbereidingen en hoe u uw kind kunt inschrijven. We vinden het fijn wanneer u ons laat weten dat u naar
deze avond komt via: info@rkgroenehart.nl. Vanuit de kerkledenadministratie ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen terwijl uw zoon
of dochter wel het Heilig Vormsel wil ontvangen, meldt u dan
even bij het secretariaat.
Namens de werkgroepen Vormselkracht Clara en Franciscus,
pastor Heleen van de Reep
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Heilige van de maand: 28 januari
H. Thomas van Aquino 1225-1274
Op een Italiaans kasteel werd een slim jongetje geboren. Hij
ging naar de kloosterschool. Daar bleef hij niet want Thomas
wilde Dominicaan worden, midden in de stad. Hij wilde vertellen over God. Zijn familie was tegen en gaf hem twee jaar
huisarrest. Maar Thomas hield vol en wón. Later als professor, wilde hij laten zien dat je ‘naar God toe’ kunt denken.
Door gewoon je verstand te gebruiken. Hij schreef een hele
rij boeken over alles wat we van God weten: de Opsomming van de Theologie. Als je pastor wordt, moet je stukjes
daarvan lezen. Thomas was niet verwaand. Integendeel: hij
maakte grapjes over zichzelf. Hij zei: Jezus is een groot leermeester, omdat Hij juist niets opgeschreven heeft. Terwijl
Thomas boekenplanken vol schreef! Een paar maanden voor
zijn dood kreeg hij een bijzondere ervaring bij een eucharistieviering. Hij was zo ondersteboven, dat hij vroeg al zijn
boeken te verbranden: “Alles is stro, vergeleken met wat ik
van God zag.” Gelukkig hebben ze dat niet gedaan. Zo weten
we hoe hij over God dacht. En dat je je verstand kunt gebruiken om God te zoeken. Hij werd kerkleraar, iemand die met
gezag spreekt over geloof.
Pastor Heleen van de Reep

Groeien in geloof
Samen met de protestantse gemeente Zevenhoven en
Nieuwveen starten wij aankomend voorjaar een Alpha
cursus. Deze Alpha cursus is voor iedereen die het Christelijk geloof wil ontdekken of opnieuw wil ontdekken. Het
is opgezet voor rand of buitenkerkelijken, maar ook voor
kerkmensen die op zoek zijn naar een persoonlijke levende
relatie met God. Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om
op een ontspannen manier te ontdekken wat het Christelijk
geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook
gewoon leuk! We starten de Alpha op 29 januari 2020 in de
protestantse kerk van Zevenhoven. Iedereen uit de hele parochiefederatie kan meedoen.
De cursus bestaat uit 10 avonden en 1 weekend. De avonden
hebben een inloop vanaf 19.45 uur en begint om 20.00 uur
tot 22.00 uur. Gedurende de cursus worden de volgende
thema’s behandeld: Wie is Jezus en waarom stierf Hij aan het
kruis? Waarom en hoe bidden we? Waarom en hoe lezen we
de bijbel? Hoe kan ik het kwaad weerstaan? Waarom vertel ik
het anderen? Geneest God ook nu nog?
Aanmelden kan via diaken André van Aarle,
email diakenvanaarle@rkgroenehart.nl.

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Aanbidding H. Sacrament in de
H. Adrianuskerk Langeraar en in de
Petruskerk Roelofarendsveen
Gedurende de advent (voorbereiding op Kerstmis) is op
woensdagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur gelegenheid
om te bidden in de H. Adrianuskerk in Langeraar en op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de Petruskerk in
Roelofarendsveen. In een mooie monstrans is dit Sacrament
uitgesteld. Op het half uur begint een kort gebed met psalmen en Schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. De aanbidding is in de Rooms-Katholieke traditie een oud gebruik. De
Rooms-Katholieke kerk kent vanaf haar oorsprong het besef
dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie. Het is een
oud gebruik om een gewijde hostie te plaatsen in de monstrans en daarin Christus te aanbidden. Juist in deze tijd is dit
gebed van groot belang. De wereld is onrustig en we mogen
onze gebeden bij Christus neerleggen. Iedereen, jong en oud,
wat en hoe je gelooft, is van harte welkom. Langeraar: 3, 10
en 17 december. Roelofarendsveen: 7, 14 en 21 december.

het niet de goede zijn. Als we ons daar slecht onder voelen.
Maar ook dan: het licht schijnt in de duisternis. Door samen
te komen, door stil te worden voor God, kunnen we ons
opnieuw oriënteren. Daarmee wordt het opnieuw mogelijk
de vaak kleine lichtpuntjes te zien die God in ons leven laat
schijnen. Om dan uiteindelijk weer “dat grote licht” te zien.
Samenkomen, stil worden voor God, luisteren naar muziek,
zingen… ondertussen nadenken over hoe we er op dit moment voorstaan; ons gebed tot God richten en vragen om
dat licht, om nieuw licht! En dan “luisteren”, horen hoe God
zich tot ons richt.
Die mogelijkheid willen we u aanbieden op dinsdagavond
17 december om 19.30 uur in de Adrianuskerk in Langeraar: een Avond van Barmhartigheid, in nieuwe stijl. In een
meditatieve viering willen we u, midden in deze drukke tijd,
de mogelijkheid geven om tot rust te komen, met God, als
voorbereiding op het kerstfeest. Uw zorgen, de dingen die u
bezighouden, maar ook datgene waar u spijt van heeft kunt
u dan op verschillende manier voor God neerleggen. En als
u wilt, kunt u ook met een priester spreken en mogelijk het
sacrament van boete en verzoening ontvangen.

Diaken André Van Aarle
Pastoor Jack Glas

Avond van Barmhartigheid
Van duisternis naar het licht van Gods liefdevolle
barmhartigheid – Een bekende tekst van de kerstavond: Het
volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht. Dat “wandelen in het donker” kent vele vormen. We kunnen te maken
krijgen met tegenslag, met lijden. Het kan ook zijn dat we
even onze oriëntatie op het leven even kwijt zijn en onze weg
niet meer kunnen vinden. En zo zijn er talloze voorbeelden
waarin we meer duisternis zien dan licht. Wandelen in het
donker gebeurt ook als we ons zicht op God verloren hebben. Als we keuzes hebben gemaakt waarvan we weten dat

Concert Kathedrale HH. Laurentius
en Elisabeth Cantorij
Op zondag 15 december 2019 zingt de kathedrale HH.
Laurentius en Elisabeth Cantorij haar traditionele kerstconcert. De Cantorij biedt een sfeervol en afwisselend muzikaal
programma. Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth,
Mathenesserlaan 307, Rotterdam. Aanvang: 15.30 uur.
De toegang is gratis. Na afloop vindt er een deurcollecte
plaats. Kijk voor meer sfeer en activiteiten op
www.cantorijrotterdam.nl.

Kalender december 2019 en januari 2020
3, 10, 17 december

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

3, 10, 17 december

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie

8 december

10.00 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

TV-viering

8 december

19.00 uur

HH. Petrus-& Pauluskerk, Aarlanderveen

Worldwide Candle Lighting

8 december

19.00 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Worldwide Candle Lighting

8 december

19.30 uur

Hervormde kerk, Hoogmade

Vesperviering

17 december

19.30 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar

Avond van de Barmhartigheid

7, 14, 21, 28 januari

19.30 uur

H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Schriftinstuif

7, 14, 21, 28 januari

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie
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Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Vanuit de pastoraatgroep
De drukke decembermaand ligt voor
ons, met het begin van de advent,
sinterklaasfeest, Worldwide Candle
Lighting, concert DSS, kerstviering,
Vosseschans en als hoogte-punt
kerstmis!
Ook oudejaarsdag hebben we een
mooie viering met Lords Voice om terug te blikken en dankbaar te zijn voor
al het goede van het afgelopen jaar!
Maar ook ons verdriet en onze zorgen
kunnen wij als parochiegemeenschap
met elkaar delen en een helpende
hand bieden waar het nodig is!
En dan is er weer een nieuw, vers jaar
wat voor ons ligt met veel nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden.
Misschien dat u alvast in uw agenda

van 2020 wilt zetten: Op 9 februari
komt het Tilburgse Byzantijnskoor,
met een eigen priester, een prachtige
viering verzorgen in onze Aarlanderveense kerk, echt héél bijzonder! In
het februari nummer van de Samenstromen komen we hier uitgebreid op
terug.
Namens de pastoraatgroep
Ada van Boheemen

Verbeteren van de
geboortezorg in Somalië
Elke zondagsviering tijdens deze
adventsperiode vragen wij, evenals de
MOV-leden van de hele federatie, aandacht voor jonge moeders en pasgeborenen in Dolow. Dit ligt in het zuidelijke
deel van Somalië. Trócare, een katho-

Vol verwachting
Ja, zo zal Maria ook geweest zijn, vol verwachting
en zich afvragend: “Hoe zal het gaan?”
Een baby op komst, samen met Jozef leeft ze ernaar toe;

lieke internationale hulporganisatie, is
daar werkzaam in een gezondheidscentrum. Dit centrum heeft een enorme
behoefte aan kennis én hulpmiddelen
om de enorme moeder- en kindersterfte te verminderen. Wat er hiervoor
nodig is, kunt u tijdens de vieringen
horen én ook lezen op de informatie in
de vitrines in onze kerk.

hun leven zal anders worden voortaan.
Maar dan komt er een bevel van de keizer.
Een volkstelling?!...Ze moeten op reis!
Nu nog?...Ze raken een beetje van de wijs.
Hoogzwanger, nu reizen voelt niet oké
en alleen het hoognodige kan mee.
Toch hebben ze geen keus, het moet gebeuren.
Jozef probeert Maria op te beuren:
“Het gaat vast goedkomen, je zult het zien.”
Na een vermoeiende reis kunnen ze echter nergens
overnachten. Het is overal vol, echt overal !!
Maria en Jozef hadden het zich heel anders voorgesteld,
gelukkig vinden ze onderdak in het veld.
Daar -midden in de nacht- in een stal wordt Jezus geboren.
Engelen zingen en laten het vreugdevol horen:
“Jezus, de Zoon van God, Hij is geboren!”
Aan de herders in het veld wordt de geboorte van
Gods Zoon het eerst verteld.
Zij gaan het kind Jezus opzoeken en eren!
En wij, wat doen wij??...Laten wij dat ook doen!

Zoals bij ons gebruikelijk, houden we
met en voor alle kernen een nu wel
héél speciale adventsmaaltijd, welke
6 december om 18.00 uur (inloop
17.30 uur) in het Parochiehuis in
Nieuwkoop plaats zal vinden. De opbrengst van deze maaltijd komt volledig
toe aan dit mooie project. Neem gerust
iemand mee, die hier graag bij zou
willen zijn. Meer informatie hierover +
een wel héél speciale presentatie, kunt
u verderop in dit blad lezen onder de
rubriek ‘omzien naar de ander’. Van
harte aanbevolen!!

Dorothé Klein-Verdel
MOV werkgroep Aarlanderveen
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Samen met de kinderen
op weg naar kerst
Beste ouders en andere belangstellenden, met kerst in aantocht leek het ons
een goed plan de samenkomsten voor
gezinnen voor u op een rijtje te zetten.
Op zondag 8 december zal er weer kinderkerk zijn tijdens de viering van 11.15
uur. Deze kinderkerk staat in het teken
van de advent. Voor de allerkleinsten is
er deze ochtend crèche.
De week erna op zondagochtend
15 december is er om 10.00 uur de
Peuter-Kleuterkerk. Afgelopen keer
hebben we met 18 kinderen (in de leeftijd tot ongeveer 7 jaar) en hun ouders/
grootouders het scheppingsverhaal
behandeld. Deze keer gaan we met zijn
allen op weg naar Kerstmis (neem een
schoenendoos mee als je die hebt, hier
gaan we wat leuks mee doen).
Dan is er op kerstavond 24 december
om 17.00 uur de gezinsviering. Een
grote groep enthousiaste kinderen
heeft zich alweer aangemeld voor het
koor en zij zullen onder leiding van
Annie Könst van zich laten horen. Voor
de allerkleinsten is ook deze kerstavond opvang in de crèche.
Wij hopen u allen met uw kinderen te
verwelkomen. Tot ziens!
Namens de verschillende werkgroepen:
Kinderkerk, Peuterkleuterkerk en Gezinsviering Kerst, Jessika Zevenhoven

Kindje wiegen
Ook dit jaar organiseren we op tweede
kerstdag Kindje Wiegen.
Traditiegetrouw een mooie gebeurtenis voor jong en oud! Het is altijd een
teder gebeuren voor de opa’s en oma’s
om hun kleinkinderen zo rondom de
kerststal te zien.
We hopen dat velen de weg naar het
stalletje in onze mooie kerk weten te
vinden, ook al zijn de kinderen kort

daarvoor ook al geweest, maar nu is
het kindje pas echt geboren en wacht
op ieder van ons. Neemt uw kleintjes
mee om het wonder van de kerstnacht
te aanschouwen.
We luisteren naar het originele kerstverhaal, we zingen bekende kerstliedjes
van voorheen en natuurlijk mogen de
kleintjes dicht bij de stal zitten en een
lichtje voor het kindje Jezus aansteken.
Een vredig gevoel meegeven, dat willen
we met elkaar bereiken.
En bij het slotlied zoveel mogelijk
meespelen op muziekinstrumenten. En
dat zijn er inmiddels heel wat. Even een
mooi slot dat blijft hangen als we weer
naar huis gaan.
Na afloop is er voor iedereen warme
chocolademelk en de kinderen krijgen
wat lekkers mee naar huis.
Aanvang 10.00 uur. dus……….. Komt
allen te samen!!!
Werkgroep kindje wiegen

Kerstconcert Fanfareorkest
DSS en Kerst-projectkoor
Via deze weg willen we u graag uitnodigen voor het jaarlijkse kerstconcert van
ons fanfareorkest op zaterdagavond 21
december. Het concert is een samenwerking met een kerst-projectkoor van
ruim 70 personen. De afgelopen maanden hebben dorpsgenoten en andere
geïnteresseerden zich kunnen aanmelden en inmiddels zijn er al een aantal
repetities geweest. Het concert van
dit koor onder leiding van Saskia ten
Have (er zingt vast een bekende van u
mee) en onze prachtige fanfare onder

hoe beschrijf je een engel –
is het een hij of een zij
buitenaards of
bovenaards door
verblindend licht omgeven?
hoe het ook zij
het liefst is mij
de aardse engel
die ik zonder haperen
beschrijven kan:
de vriend
die vreugde verdubbelt
verdriet halveert
de vriend
van altijd en overal
zonder mankeren
zo bijzonder –
een engel
Oeke Kruythof

leiding van Danny Oosterman brengt u
helemaal in kerstsferen. U kunt onder
andere gaan genieten van Mary’s boychild, Christmas Festival en natuurlijk
zal Jingle Bells niet ontbreken.
Het concert begint om 20.00 uur
(de kerk is open vanaf 19.30 uur).
Bij de entree prijs van € 7,50 is een kopje koffie inbegrepen. Graag tot dan!

Lief en leed
Huwelijksjubileum
Wim en Ans Hijman 	

Engel

50 jaar

Kerst-projectkoor en Fanfareorkest van
Door Samenwerking Sterk
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Langeraar
Kerstsamenzang
Traditiegetrouw is op zondagavond
15 december om 19.00 uur de kerstsamenzang. Met medewerking van de
hervormde- de gereformeerde- en de
katholieke kerk, ondersteunt muziekvereniging Arti et Religioni de samenzang en zingt het popkoor Happiness
kerstliederen. Natuurlijk is er alle gelegenheid om mee te zingen. Vóór het
zingen van het lied “Stille nacht” wordt
het elektrisch licht gedoofd en wordt
het licht vanaf de adventskrans doorgegeven aan alle kerkgangers. Leden van
de scouting Welverro zorgen, samen
met enkele leden van toneelvereniging
Piccolo, voor een sfeervol binnenkomen. De entree is gratis, wel is er een
collecte om de onkosten te dekken.
De leden van de werkgroep nodigen u
allen uit om mee te komen zingen én te
luisteren, om te horen over die kerstnacht en de geboorte van Gods Zoon.
Weet u welkom!

Kindje Wiegen
Op eerste kerstdag, 25 december, om
13.00 uur is er “Kindje Wiegen” in de
kerk in Langeraar. Het aloude verhaal
van Jozef en Maria, de herders en de
engelen gaan we naspelen en zingen
met en voor de kinderen. Ook voor
ouders en grootouders is dit een feest
om mee te maken. De kinderen mogen
meedoen, maar kijk je liever is dat ook
prima. Kleding is aanwezig maar wil je
graag je eigen gepaste verkleedkleren
aan, neem het dan mee. We kunnen
best wat schaapjes, koningen, herders
etc. gebruiken en hopen dat er weer
net zoveel kinderen meedoen als vorig
jaar, dan wordt het zeker een succes.
We zien jullie graag op eerste kerstdag!
Werkgroep Kindje wiegen

Voedselbank
Al een aantal jaren staat er een bank
in het voorportaal van onze kerk waar
lang-houdbare levensmiddelen kunnen
worden gebracht. Dankbaar wordt dit
alles aanvaard door de vrijwilligers van
8
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de voedselbank die ervoor zorgen dat
het terecht komt bij mensen die, om
wat voor reden dan ook gebruik maken
van de voedselbank. Alles is welkom
denk hierbij aan; soep in blik, groenten in pot, rijst, pasta’s, koffie, thee,
suiker, broodbeleg zoals hagelslag, jam
of pindakaas. Maar ook wasmiddelen
en tandpasta zijn meer dan welkom.
Sterke drank en wijn mogen niet, wel
limonade en vruchtensappen.
Wilt u tijdens de advent iets geven
zodat iedereen fijne kerstdagen mag
beleven met iets extra’s op tafel. Let er
dan wel op dat de houdbaarheidsdatum van uw gaven niet is verstreken.
Een tip van ons aan u: bedenk wel
dat ná 5 december de kruidnoten en
andere sint lekkernijen ook voor de
voedselbank hun aantrekkingskracht
hebben verloren. Grote dank voor uw
gaven namens de mensen die gebruik
maken van de voedselbank.

gen we mediteren. Ik start op 8 januari
weer met een nieuw blok van 8 x op de
woensdag avond in het Koetshuis. Uitnodigingen met de data kunt u vinden
achterin de kerk in Langeraar en op
de site. Maar ik stuur ze u ook desgevraagd toe. Ik ben (ook via whatsapp)
te bereiken op tel. (06) 28 25 62 86 voor
vragen en toelichting. Warme groet,

Werkgroep diaconie Langeraar

Mediteren
Pas geleden mocht ik een dag meemaken met de WCCM (een Christelijke
organisatie voor meditatie). De dag
was in het drukke Amsterdam waar we
met zo’n 50 mensen aanwezig waren.
Behalve lezingen waren er ook twee
meditatie momenten waarin we in
volledige stilte verbonden met elkaar
zaten. En hóe bijzonder is het dan dat
je een speld zou kunnen horen vallen
en wát een gevoel van verbondenheid:
Samen mediteren in de stilte, in de
diepere laag van ons bestaan. Woorden
vallen weg, omschrijvingen vallen weg,
verschillen vallen weg, dualiteit valt
weg. Je bent één in de stilte met dat
wat niet in woorden te vatten valt, met
‘Hij die het in de bijbel omschrijft’ als
“Ik Zal Er Zijn” en zo voelde dat ook. In
Noorden is al jaren een groep die op
dinsdag avond in stilte mediteert en
ook in Roelofarendsveen komen mensen 1 x per maand samen voor stilte
meditaties. Ook hier in Langeraar mo-

Liesbeth van Woudenberg

Oogverblindend
Iedere keer valt het mij op: de prachtige bloemstukken en versieringen
in de kerk. Niet alleen ik, maar ook
medeparochianen zie ik even langs de
versieringen lopen om ze te bewonderen. Het is een fikse klus voor de vrijwilligers van de bloemengroep. Iedere
paar weken worden er nieuwe stukken
gemaakt, passend bij de vieringen, en
dan is er nog de wekelijkse verzorging.

Langeraar
Als je de vrijwilligers spreekt, praten ze
vol passie over ‘hun’ werk. Werk wat
gewoon een hobby is, uit liefde voor
de kerkgemeenschap. Een vaardigheid
die ze ‘gewoon’ hebben geleerd door te
doen, met elkaar. De bloemengroep is
op zoek naar versterking! Dus lijkt het
je leuk, heb je interesse, kom gewoon
eens langs op vrijdagochtend of meld
je aan bij het secretariaat. Want vele
handen maken licht werk en bovendien is het gewoon leuk en gezellig om
samen bezig te zijn!
Angelika Verboom

Wie ben ik
Mijn naam is Esther Hoogervorst en
ben 22 jaar. Ik ben aan het meekijken bij de pastoraatgroep. Misschien
kennen jullie mij van mijn vele vrijwilligerswerk. Ik ben Eerste Communiebegeleider bij het ankerproject en zing
bij Spirit en bij Together. Ook geef ik
Rocksolid leiding in Aarlanderveen,
maar ik denk dat jullie mij vooral kennen als misdienaar/acoliet. Dat doe ik
dan ook al 14 jaar. Het geloof helpt mij

Esther Hoogervorst
in moeilijke en in goede momenten.
Ik vind het leuk als ik in de kerk ben te
helpen waar ik kan. Ook vind ik het fijn
om naar de verhalen te luisteren. Ik wil
graag iets kunnen betekenen voor de
jongeren onder ons. Er zijn niet heel

veel activiteiten of groepen. Daar zou ik
graag iets aan willen doen; kijken wat
er mogelijk is.
Esther Hoogervorst

Vanaf de Adrianustoren
•		In de advent zal de H. Adrianuskerk open zijn op woensdagmiddag (4, 11 en 18 december) van 12.00 uur tot
13.00 uur voor stilte en aanbidding.
•		De kerstsamenzang vindt dit jaar plaats op zondag
15 december om 19.00 uur.
•		Op dinsdag 17 december om 19.00 uur vindt in onze kerk
de avond van barmhartigheid plaats. Wees welkom!
•		De kinderen van Aeresteijn komen op woensdag 18 december om 17.15 uur naar de kerk voor hun kerstviering.
•		De KBO-kerstviering is op vrijdag 20 december om
10.30 uur.
•		Het kindje wiegen vindt plaats op eerste kerstdag om
13.00 uur. Wij hopen dat veel kinderen met hun ouders
hierbij aanwezig zullen zijn.
•		Tweede kerstdag is de eucharistieviering om 10.00 uur
voor de gehele Claraparochie. De viering wordt ondersteund door samenzang.
•		Voor het complete overzicht van alle vieringen in onze
federatie in de kersttijd verwijzen wij u naar het rooster
achterin dit blad.
•		Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag, is de viering
om 10.00 uur. Na de viering kunt u elkaar van harte alle
goeds toewensen voor het nieuwe jaar.

•		Wij zijn blij dat Esther Hoogervorst gaat deelnemen in de
pastoraatgroep. Om de pastoraatgroep verder te versterken zijn wij nog op zoek naar een nieuwe kracht. Als lid
van de pastoraatgroep geeft u sturing en leiding aan de
parochiekern op pastoraal gebied. Leden van de pastoraatgroep worden door de bisschop benoemd voor een
termijn van 4 jaar. Mocht u meer willen weten dan kunt u
zich wenden tot diaken André van Aarle op telefoonnummer (06) 21 69 32 67.
•		Alvast voor de agenda: Pastorale Raad is op donderdag
23 januari 2020 om 20.00 uur in de pastorie. Alle werkgroepen krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
•		De kerkbalans is in 2020 van 18 januari t/m 1 februari.
De welbekende enveloppe ontvangt u in januari.
•		Op zondag 2 februari 2020 om 12.00 uur vindt de
kinderzegenviering plaats.
•		De pastoraatgroep wenst u allen een zalig kerstfeest en
een gezond en gelukkig 2020.
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Nieuwkoop
Sterkte
De BCP en de pastoraatgroep
wensen onze medekernparochie in
Hoogmade ook namens onze hele
geloofsgemeenschap heel veel sterkte
met het verlies van hun mooie kerk.
We hopen oprecht dat er iets goeds
voor in de plaats kan komen en dat
de gemeenschap in Hoogmade elkaar
daar weer kan vinden. Wij leven met
jullie mee!
BCP en pastoraatgroep

De Kozakken komen!
Op bladzijde 17 in deze Samenstomen
vindt u uitgebreide informatie over
het optreden van het Alphens
Kozakkenkoor in Nieuwkoop
Een concert dat u niet mag missen.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.alphenskozakkenkoor.nl en via
het secretariaat van de kerk dat op
dinsdag- en donderdagochtend open
is van 9.30 tot 12.00 uur. Ook zullen
er kaarten te koop zijn in de kerk na
afloop van de vieringen in december
en januari.
Prijs is € 15,- incl. een consumptie.
Er zijn méér consumptiebonnen
verkrijgbaar in de kerk. Het Alphens
Kozakkenkoor zal op zondag 2 februari
om 14.30 uur hun best gaan doen
met hun stemmen ook de harten van
Nieuwkoop te veroveren.

Allegro 50 jaar
Wat een feestelijke viering ter ere van
het 50- jarig bestaan van het koor
Allegro. In de prachtig versierde kerk
stond daar dan het koor. De 50 die
brandde vóór in de kerk. De dirigent
Leo van Rijt had er het volste vertrouwen in. Zijn inspanningen van de
afgelopen maanden zouden vrucht
gaan dragen. De viering zou immers
de aanzet zijn voor de gehele dag. De
preek was bijzonder door diaken van
Aarle. En ja met veel dankbaarheid, blijheid en zegen werd het voor ons een
indrukwekkende viering. Zeker voor
de drie jubilarissen van 40 jaar trouw
10
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lidmaatschap van het koor Allegro.
Lenie van der Hooren, Thea Balvert en
ondergetekende. Koffie/thee met cake
stond al klaar voor na de viering. De
pastoraatgroep was al geruisloos bezig,
terwijl de laatste klanken van het slotlied werden gespeeld. Broodjes werden
geserveerd. Ook al klaargemaakt door
vrijwilligers. Anton bedankt.
Misschien even de tijd om wat
kerkgangers te begroeten, oud leden,
oud musici en partners, parochianen,
donateurs en belangstellenden.
Dan weer opmaken, opstellen voor
het Koffieconcert Allegro i.s.m.
muziekvereniging Eensgezind.
Een compleet orkest op het altaar en
wij als koor ervoor. De leading lady van
het concert was Wilma de Boer. Door
haar werden de mensen gevraagd om
hun plaats in te nemen ondertussen
zong het koor Bless the Lord. Ja en dan
zie je als koorlid weer een goed gevulde
kerk met bekende mensen voor je. Dat
doet je al zo goed.
We begonnen met een lied van
de mooie zomer, Strand heerlijk
meedeinend en zouden eindigen met
een kerstlied: Jesus what a wonderful
child. Eensgezind speelde o.a. I Will
Follow Him, Schmelzende Riesen en
Sweet Carolina Charleston.
Henk de Boer, een van de oprichters
van het koor Allegro nam ons terug in
de tijd met zijn woorden.

Een slotwoord, dankwoord voor alle
vrijwilligers, bloemen voor de mensen
van het eerste uur en partners, dirigent
Leo van Rijt, pianiste Danielle Krijnen,
dirigent Nick Hoogland. Ja toen het
allerlaatste muziekstuk gezamenlijk
uitgevoerd Halleluja van Leonard
Cohen.
Wat is er iets moois neergezet, in
harmonie samen. Iedereen ontzettend
bedankt! Voor de mensen van het
eerste uur, donateurs en koorleden
met partners hebben we het feestelijke
gevoel nog even doorgezet in het
parochiehuis. Oh het werd een dag
met een gouden randje!
Joke van Tol, koor Allegro

Nieuwkoop
Tuingroep/klussenclub
Dinsdag 5 november heeft de tuingroep, geholpen door de klussenclub
de oude zieke buxushaag langs de
hele kerk en het pad naar het kerkhof
weggehaald. Er is nieuwe aarde gestort
en er zijn nieuw planten neergezet
die een mooie nieuw haag moeten
gaan vormen. Alle harde werkers weer
bedankt!!

Mini expositie
Voor de tiende keer is de voormalige
biechtstoel ingericht met een mini
expositie. Dit maal het mooie wierookvat, dat deskundig is gerestaureerd
door onze dorpsgenoot Fred Dröge.
Een vakman en dat kun je zien.

Vanuit de pastoraatgroep
Vrijdag 1 november hebben wij
Allerzielen gevierd. Wij hebben onze
dierbare overledenen herdacht in
een sfeervolle, goedbezochte viering.
Velen van u hebben een bol geplant in
het herdenkingshart of een graflichtje
gezet bij een graf of urn. Na afloop
hebben we achterin de kerk koffie
gedronken.
Vrijdag 22 november hebben Jonne,
Angelique en Naomy uit onze parochie
het heilig vormsel ontvangen in de
kerk van Langeraar. Wij feliciteren hen
van harte en hopen dat dat zij zullen
groeien in hun geloof en dat wij hen
nog vaak zullen tegenkomen in onze
kerk. Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor Kerst 2019 volop aan de gang.

Alle vieringen vindt u achterin de
Samenstromen. Wij zijn blij dat de
Horizon de zang zal verzorgen tijdens
het Kindje Wiegen op eerste kerstdag
om 14.00 uur. Zondag 26 januari 2020
om 11.15 is de Kinderzegen. Dit is een
korte viering van Woord en Gebed met
speciale aandacht voor alle kinderen
in onze parochiekern. Zij zullen dan de
zegen ontvangen, maar natuurlijk zijn
ook alle volwassen hierbij van harte
welkom. Wij wensen u allen fijne en
mooie feestdagen toe.

• Kerstavond 24 december om 19.00
uur is er een KerstGezinsViering.
Koor Allegro zal ook deze keer de
zang verzorgen.
• Zondag 26 januari staat de
GezinsViering in het teken van de
Kinderzegen. Koor de Horizon 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.

Adventsactie

Werkgroep GezinsVieringen

De adventsactie wil dit jaar geld
inzamelen voor uitbreiding van het
gezondheidscentrum en het opleiden
van professionele vroedvrouwen om zo
de moeder- en babysterfte te kunnen
verminderen in Dolow in Zuid- Somalië.
In Somalië is een groot gedeelte van
de inwoners na de burgeroorlog,
klimaatsveranderingen, economische
crisis en gebrek aan voedsel, werkeloosheid en bestaansonzekerheid
terecht gekomen in kampen. De
gebrekkige voorzieningen en gebruik
van traditionele vroedvrouwen leidt
tot het hoogste sterftecijfer ter wereld
voor moeders en pasgeborenen.
Wij zullen u er meer over vertellen in de
adventsvieringen en tijdens de maaltijd
met Somalische gerechten, die op 6
december gehouden zal worden in het
parochiehuis in Nieuwkoop, naast de
kerk. Inloop vanaf 17.30 uur. Alvast
welkom aan iedereen. Bord, beker en
bestek niet vergeten.
Hoop doet leven!
Werkgroep MOV Nieuwkoop

Gezinsvieringen
• Zondag 15 december om 11.15
uur is er een Gezinsviering. Pastor
B. Bosma zal voorgaan in de
eucharistie. Koor Allegro zal de zang
verzorgen.

Lief en leed
Overleden
16 oktober 		

Cornelis (Kees) Eijs	

KinderWoordDienst
• Zondag 8 december staat de
KinderWoordDienst in het teken van
de advent. De viering is deze keer om
9.15 uur.
• Zondag 5 januari vieren we het feest
van Driekoningen tijdens de viering
van 11.15 uur.
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

Kindje Wiegen
Ook in 2019 gaan we op eerste
kerstdag Kindje Wiegen. De werkgroep
is al druk bezig met de voorbereidingen.
We hopen dat er ook deze keer weer
een ouderpaar bereid is om met hun
pasgeboren kindje met ons mee
te doen. Mocht u iemand weten….
neem dan even contact met ons op
(ellekevanklink@casema.nl).
Maar….iedereen mag meedoen! Dus
aan alle kinderen de vraag om eerste
kerstdag om 14.00 uur naar de kerk
te komen om samen de geboorte van
Jezus te vieren. We hopen dat de kerk
die middag lekker vol zit want: hoe
meer kinderen, hoe groter het feest!
Tot 25 december!

81 jaar
Werkgroep Kindje Wiegen
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Nieuwveen
Hartelijk dank
Op het secretariaat in Nieuwveen is
men dolblij met een nieuwe computer.
Deze is door iemand uit onze Nieuwveense kern geschonken.
De gulle gever wil anoniem blijven en
daarom willen we hem/haar héél hartelijk bedanken voor dit mooie cadeau.

doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Achter in de kerk staat weer de
vertrouwde bus.

Vieringen in de week
Dinsdag 10 december 9.00 uur.
Woord en Communieviering
Kerstavond 24 december 19.00 uur.
Eucharistieviering
Eerste kerstdag 25 december 9.15 uur.
Woord en Communieviering
Tweede kerstdag 26 december
12.00 uur. Kindje Wiegen
Dinsdag 7 januari 9.00 uur.
Woord en Communieviering
Dinsdag 21 januari 9.00 uur.
Woord en Communieviering

Engelen te koop

Vrijwilligers gezocht
In Sassenoord wonen er verschillende
personen die ook zondag graag naar de
kerk willen gaan. Maar helaas zij kunnen dat niet zelfstandig. Misschien zijn
er verschillende parochianen die soms
één keer per maand iemand willen begeleiden naar de kerk. Zij zullen u heel
dankbaar zijn als u dit wilt doen. U kunt
zich donderdagmorgen aanmelden bij
het secretariaat.

Adventsactie 2019
In het weekend van 1 december begint
de advent. Wij gaan dan op weg naar
kerst. Er is dan ook de adventsactie.
Dit jaar willen we een bijdrage leveren
om het leven van moeders en kinderen
in Somalië te verbeteren. De Clara en
Franciscusfederatie wil de geboortezorg in Somalië verbeteren. Goede
geboortezorg is in Somalië is nauwelijks
beschikbaar met als gevolg dat de moeder- en kind sterfte tot de hoogste van
de wereld behoren. Deze actie heeft tot
12
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Sinds jaar en dag heb ik iets met engelen en heb ze ook jarenlang gespaard.
En nu nog heb ik een vitrinekast met
engelen. Daar ik onlangs verhuisd ben
en kleiner ben gaan wonen, voel ik me
genoodzaakt meerdere engelen van
de hand te doen. Vandaar dat ik de
engelen schenk aan het adventsproject.
De gehele adventtijd zullen er in het
voorportaal van de kerk in Nieuwveen
engeltjes uitgestald zijn.
U mag er één of meerdere uitkiezen,
U bepaalt zelf de prijs en de opbrengst
is voor 100% voor: Het adventsproject

‘Kinderen brengen hoop’. Het geld mag
in de melkbus achter in de kerk.
Alvast dank voor uw gaven.
Marian Berkhout

Vanuit de pastoraatgroep
Wij willen alle mensen uit Hoogmade
en Woubrugge ons medeleven betuigen met het verlies van hun prachtige
kerk. Wat de toekomst ook moge
brengen: Heel veel sterkte en kracht.
Dat ons geloof ons tot steun mag zijn.
We gaan op weg naar Kerstmis, daarvoor hebben we de advent. Dit jaar is
er een speciale actie voor ‘Kinderen
brengen hoop’. Wij attenderen u op de
Samenstromen van november, op bladzijde 24 vindt u hierover meer informatie. De opbrengst van de engelenverkoop is ook bestemd voor deze actie.
Tijdens de viering van 1 december
kunnen we naar alle waarschijnlijkheid
Sint Nicolaas verwachten in onze kerk.
We hopen dat er vele kinderen naar de
Kinderwoorddienst komen en met ons
meevieren op 1 december.
Op 24 december is er om 17.00 uur
een gebeds-/gezinsviering o.l.v. Adri
Stokman in Zevenhoven. Op kerstavond om 19.00 uur zingt Canta Libre
in Nieuwveen (Eucharistieviering) en
Revival zingt om 21.00 uur in Zevenhoven (Woord- en Communieviering).
Op eerste kerstdag is er om 9.15 uur

een viering in Nieuwveen en in Zevenhoven om 11.15 uur. Bij beide vieringen zingt het Caecilia koor.
Op 31 december is er een Woord-en
Gebedsviering in Zevenhoven.
Op 12 januari is het feest van de Doop
van de Heer, wat in het verlengde ligt
van de Openbaring van de Heer (Driekoningen). Dit sluit de tijd van Kerstmis af en vormt de overgang naar de
tijd door het jaar. De pastoraatgroep
Nieuwveen/Zevenhoven wenst u een
zalig kerstfeest en een prettige jaarwisseling. Ook wensen wij u een gezond,
gelukkig en gelovig 2020.

Kerstmis met St. Caecilia
Het zijn altijd drukke tijden voor de
koren rond de kerst. Er wordt al volop
gerepeteert, geschaaft en bewerkt, om
iedere keer weer met kerst de sterren
van de hemel te zingen. Zo ook met
St. Caecilia, die u kunt beluisteren in
één van de twee vieringen op eerste
kerstdag. Maar er is nog meer:
Zaterdag 7 december zingt het koor in
de adventsviering te Nieuwveen. ‘Kom
tot ons’ en ‘Nu daagt het in het oosten’
leiden ons naar kerst. Ook zingen wij
enkele Taizé liederen zoals: ‘Wait for
the Lord’.
Op vrijdag 20 december om 20.00 uur
verzorgt St. Caecilia een adventssamenzang in de Heilige Nicolaaskerk
te Nieuwveen. In deze samenzang zingen wij afwisselend met of zonder het
volk en wordt er tussen de liederen een
klein verhaal in de lijn van kerst verteld.
De samenzangen zijn in het Nederlands
met o.a. ‘Midden in de winternacht’
en de luisterliederen zijn in het Duits,
waaronder ‘Maria durch ein Dornwald
ging’ en ‘Es ist ein Ros entsprungen’.
We sluiten af met een prachtige carol:
Gloria aan God de Heer!
Zaterdag 21 december zingt het koor
in de vierde adventsviering te Zevenhoven en kunt u genieten van een gedeelte van de Missa Brevis van Charles
Gounod.
Met kerst heeft St. Caecilia een dubbele
taak. Allereerst de viering te Nieuwveen
om 9.15 uur en daarna in Zevenho-

ven om 11.15 uur. Als koor waren wij
ingeroosterd in Zevenhoven, maar
omdat er geen koor was op kerstmorgen in Nieuwveen om 9.15 uur, wilden
we graag deze leegte opvullen met de
mooiste kerstgezangen. Zo zingen wij
als openingszang: ‘Wij komen tezamen’
en als slotlied de carol ‘Hoor de engelen zingen de Heer’. Voor de viering
beginnen wij met het voorprogramma
met daarin de meezingers, dus zorg dat
u op tijd bent!

die geheel niet meer voldoet aan de
huidige eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne, inrichting etc. Daarbij
wordt ook een bescheiden aanpassing van de inrichting meegenomen
die de gebruiksmogelijkheden van de
pastorie voor onze parochiekern zou
verbeteren/vergroten. Het plan wordt
nu doorgerekend. Daarbij wordt vanuit
kostenoverwegingen ook gekeken naar
de mogelijkheden van de inzet van
vrijwilligers.

Tot slot zingen wij met Drie Koningen
op zondag 5 januari te Nieuwveen.
Mocht u kerst gemist hebben, dan kunt
u alsnog meezingen met een paar van
de bekendste liederen in deze feestelijke viering.

Wij hebben wat pech gehad met de
apparatuur van het secretariaat. Zowel
de printer als de computer waren
dusdanig verouderd dat zij het hebben begeven. Een gulle gever heeft ons
inmiddels voorzien van een nieuwe
computer. Een nieuwe printer, die voldoet aan de noodzakelijke eisen voor
het maken van boekwerkjes e.d., vergt
een dusdanige investering dat toestemming van het parochiebestuur en een
machtiging van het bisdom nodig was.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten in deze vieringen, om samen te
zingen, te bidden en te luisteren naar
het woord van God, dat ons het Licht
schenkt in de duisternis.
Zalig kerstfeest
St. Caecilia

Vanuit de beheercommissie
Hierbij wat informatie over zaken die
op dit moment spelen binnen de beheercommissie.
De samenstelling van de beheercommissie zal op korte termijn wijziging
moeten ondergaan. De bestuurstermijnen van zowel de voorzitter als
de secretaris en penningmeester zijn
verlopen. Hoewel zij van het parochiebestuur nog enige respijt hebben
gekregen zullen spoedig vervangers
moeten worden gevonden. Wij zijn blij
dat we Piet Wijfjes en Harry Burgmeester inmiddels hebben kunnen verwelkomen als nieuwe bestuursleden. Wij
blijven natuurlijk zoeken naar nieuwe
bestuursleden.
Het bouwplan voor de pastorie is na
overleg met het parochiebestuur en
een vertegenwoordiger van het bisdom
enigszins aangepast/versoberd.
In grote lijnen betreft het bouwplan
vooral het verrichten van noodzakelijk groot onderhoud aan de pastorie,

Met het parochiebestuur wordt meegedacht over de toekomstvisie voor de
kerkgebouwen. Het parochiebestuur
heeft een eerste notitie naar aanleiding
van het verloop van de parochiekern
bijeenkomsten opgesteld. Wij hebben
in een schriftelijke reactie ons standpunt daarover kenbaar gemaakt.
De inkomsten uit de actie kerkbalans
blijven iets onder het daarvoor voor
2019 begrote bedrag.
De beheercommissie

Kindje Wiegen
Tweede kerstdag om 12.00 uur in de
Nicolaaskerk te Nieuwveen. Iedereen is
welkom! Kinderen kunnen meezingen
en meespelen in het kerstverhaal dat
deze kerstochtend verteld wordt.
Je mag eventueel verkleed komen als
engel, schaapje of herder. Jij bent er
toch ook bij?!

Zilverpoetsen
Dinsdag 10 december om 13.30 uur
gaan wij weer zilverpoetsen. Voor de
poetsmiddelen wordt gezorgd.
We maken er met elkaar een gezellige
middag van. Komen jullie ook?
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee...

Kerststal Noorden

De laatste maand van het jaar is
aangebroken. De maand, waarin we
het hoogfeest van kerst, de geboorte
van Jezus, vieren. De maand waarin
we afscheid nemen van 2019, met al
onze dierbare herinneringen in het
afgelopen jaar. Het pastoraal team, de
koren en diverse werkgroepen zetten
al hun talenten in om er bijzondere en
feestelijke vieringen van te maken. Wij
nodigen u/ jullie van harte uit om mee
te vieren en begroeten u graag in onze
mooie Martinuskerk.

Met de kerst in aantocht starten ook de
voorbereidingen voor de bouw van de
kerststal. Jan van Capel bedenkt hoe de
stal er dit jaar uit komt te zien, komen
er dakpannen op of riet, verzamelt
materialen en tovert de hele kerk om
tot een groot kersttafereel. Linksvoor
een woestijn met oase voor de koningen met hun kameel, rechtsachter een
groepje schapen met hun herder en
voorin de kerk de stal met de ster en
de engel er boven. Jan maakt er elk jaar
veel werk van en veel mensen komen
in de week tussen kerst en oudjaar de
stal bewonderen tussen 14.00 en 16.00
uur. Jan zoekt nog helpende handen
die in de twee weken voor kerst een
poosje willen helpen. Aanmelden kan
bij Jan van Capel of het parochiesecretariaat, of loop gewoon binnen als Jan
bezig is. Handigheid is een pré, maar
geen noodzaak, vele handen maken
licht werk!

Martinuspenning
Gezinsviering met kerst Kom je ook?
Op 24 december is er een bijzondere
viering om 17.00 uur. De viering is
speciaal voor alle kinderen, vaders,
moeders, oma’s en opa’s. Het is een gebedsviering. We zingen liedjes, vertellen het kerstverhaal en ontmoeten een
‘echte’ herder. En je hoeft niet lang stil
te zitten in een bank. We hebben voor
de kinderen een vraag: Als je wilt, kun
je verkleed komen als herder, schaapje
of engeltje? En in de schoolbrief staat
een ster. Neem je die mee?

Op zondag 10 november vierden wij
ons Martinus patroonsfeest in de kern
Noorden.
Tijdens deze viering wordt als traditie
altijd de Martinus penning uitgereikt
aan een vrijwilliger die zich heel dienst-

Pastor Van de Reep

Lief en leed
Gedoopt
3 november
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Lilly-Sophie
dochter van Laura van Noort en Roland Straathof
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baar heeft gemaakt voor onze kern. Dit
jaar is de keuze gevallen op Paul Tersteeg die al heel lang koster is tijdens
de weekend-, avondwake- en uitvaart
vieringen. Ook is hij al heel lang actief
in de tuingroep die er voor zorgt dat
alles in en om de kerk en het kerkhof er
netjes uit ziet.
Beste Paul, namens alle parochianen,
van harte gefeliciteerd met deze oorkonde, je hebt hem verdiend.

Herinnering Kerkbalans
De kerkgemeenschap in Noorden is
een levende geloofsgemeenschap.
Om dit mogelijk te maken hebben we
professionals in dienst, ons pastoraal
team. Er zijn vele vrijwilligers actief om
te laten zien wat we kunnen betekenen voor elkaar en de gemeenschap.
Aan deze gemeenschapszin bouwen
we met vieringen, de sacramenten en
bijvoorbeeld huisbezoeken. Het meest
zichtbare van ons werk is de Martinuskerk. Voor onderhoud van onze geloofsgemeenschap en onderhoud van
onze kerk zijn veel vrijwilligers nodig
maar ook geld voor het onderhoud van
ons kerkgebouw en kerkgemeenschap.
U kunt dit doen door een bijdrage te
schenken aan de Kerkbalans. Vorig
jaar gaf u in totaal € 32.400. Tot en met
oktober 2019 is al zo’n € 29.500 gestort
op de kerkbalansrekening. Wanneer u
bent vergeten om uw bijdrage over te
maken of nog iets extra’s wilt overmaken, maakt dan uw (extra) kerkbijdrage
over op onze bankrekening NL90RA-

BO03464467497 t.n.v. Parochie H. Clara
Kerkbijdrage BCP Noorden.
Onze hartelijk dank.
De beheercommissie parochiekern
Noorden

Verdriet delen, betekent
samen dragen
Op zaterdag 2 november was de viering van Allerzielen. Pastor van de Reep
en Hennie Toonen gingen voor in de
gebedsdienst, waarin Waimbaji zong.
De overledenen van het afgelopen jaar
werden genoemd en van ieder werd
kort iets verteld. De acolieten staken
een herinneringskaars aan op de
standaard, die door de bloemen-groep
prachtig was versierd met hortensia’s
en er werd een witte roos in een vaas
gezet. Na afloop van de viering was er
een tocht naar het kerkhof dat door
Rock Solid sfeervol was verlicht met
vuurkorven en brandende kaarsen
langs de paden. Door de straffe wind
lukte het niet helemaal om deze allemaal brandend te houden, het was
gelukkig wel droog. Het hart met roze
rozen werd neergezet bij het monument van ongedoopte kinderen. De
tuingroep had er voor gezorgd dat
de paden goed begaanbaar waren.
Pastor van de Reep sprak een gebed
uit en zegende de graven, waarna het
koor “De kracht van Uw liefde” zong.
Met velen hebben we onze overleden
parochianen liefdevol, in warmte en
licht herdacht. Na afloop was er voor
degene die daar behoefte aan hadden,
gelegenheid om na te praten bij een
kopje koffie in de Jozefzaal. Wij danken
de vele vrijwilligers van de verschillende werkgroepen, die een steentje
hebben bijgedragen aan deze viering
van verbondenheid!
Werkgroep Allerzielen

Regenboogviering
Op 3 november hebben wij in Noorden
een hele bijzondere Regenboogviering
gehad. Die ochtend werd speciaal in
deze viering Lilly-Sophie gedoopt. En
wij waren allemaal uitgenodigd om
daar bij aanwezig te zijn. Haar broertje
mocht de viering openen door aan de

bel te trekken en na onze opening met
gebedjes en een lied heeft diaken van
Aarle Lilly-Sophie gedoopt. Ze vond het
allemaal reuze interessant, ze huilde
helemaal niet. Nadat de diaken uitgelegd had wat er allemaal ging gebeuren en waarom, mochten we allemaal
rondom de doopvont komen staan
om te kijken. Vervolgens maakten wij
de viering af. Natuurlijk mochten de
kinderen die dat wilden een kaarsje
aansteken en staken we er natuurlijk
ook één aan voor Lilly-Sophie. We sloten de viering af bij Maria. We kunnen
terugkijken op een hele bijzondere,
mooie viering.

Vertrouwen en nieuwe Levenskracht,
in saamhorige Verbondenheid verder
kunnen leven!
Ina Sipkes-de Smit
Gesterkt, getroost en bemoedigd door
het vreugdevolle Sacrament van de
Ziekenzalving, werd er met elkaar nagepraat onder het genot van een kopje
koffie of thee. Wij kunnen terugzien
op een mooie, ontroerende viering. De
werkgroep Diaconie en Ziekenbezoek
dankt iedereen die een steentje heeft
bijgedragen.
Emmie Tersteeg

Werkgroep Regenboogviering;
Nienke Schalkwijk, Jos Schalkwijk, Angelique Pietersen en Hanriette Brouwer

Ziekenzalving
Op 13 november hebben 26 parochianen gezamenlijk het sacrament van de
ziekenzalving ontvangen in de Rietzanger. De gebedsviering met handoplegging en zalving van hoofd en handen,
door pastoor Jack Glas, maakte diepe
indruk. Er werd om kracht en zegen
gevraagd, alsmede vertrouwen en
vrede in je hart op je verdere levensweg. Onder de inspirerende leiding van
pastor Heleen van de Reep, die mede
voorging, werd er goed met enkele
leden van Cantabo mee gezongen.
Niels speelde op het orgel en Hans dirigeerde het koor. Emmie las namens de
werkgroep onderstaand gedicht voor:

Kindje wiegen 2019
Op tweede kerstdag is er weer kindje
wiegen in Noorden. We beginnen om
10.30 uur met het kerstverhaal. Lijkt
het je leuk om mee te spelen in het
kerstverhaal? We zijn nog op zoek naar
herders, schaapjes, engeltjes, grote
engel, ster, 3 koningen, kameel en een
bode. Verder zoeken we nog ouders
die kunnen helpen met opbouwen,
schminken, omkleden en opruimen. Je
kan je aanmelden bij Kitty Wahle-Rotteveel via emailadres Rotteve09@xs4all.
nl. We oefenen op zondagochtend 15
december om 10.00 uur in de kerk. Als
je het leuk vindt, kun je een tekening
maken voor kindje Jezus. We hopen
jullie te zien!
Werkgroep Kindje Wiegen

Cirkel
Leven is leren omgaan met winnen en
verliezen;
wonen in de cirkel van Geloof, Hoop
en Liefde.
Liefde maakt dat we met Hoop en
Geloof overeind blijven.
Ter bemoediging steken wij kaarsen
aan en bidden,
dat er rondom ons èn de parochianen
van Hoogmade,
een kring van Licht en Liefde zal ontstaan.
Hiermee willen wij elkaar een steuntje
in de rug geven,
zodat we met Hoop en Geloof,
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen op vrijdag
om 9.00 uur
6 december Woord en Communieviering
20 december Eucharistieviering
3 januari geen viering
17 januari Eucharistieviering
31 januari Woord en Communieviering

Viering van vergeving
Op 5 november hebben wij een viering
van vergeving gehouden voor de vormelingen en ook ouders waren welkom
De vormelingen hadden bij een eerdere bijeenkomst al een sorry brief
meegekregen. Daar konden zij over
na denken aan wie of waarvoor zij
sorry wilden zeggen. Alle vormelingen

hebben een privé gesprekje gehad met
pastor Glas of Bosma.
Spannend vonden zij het wel. Ook op
een behang rol, met vragen, konden
zij met eigenwoorden beschrijven wat
voor hun vergeving betekent en wat
het met hen doet. Ook begeleiders en
ouders kregen de vraag gesteld: Heb
jij wel eens iemand vergeven en wat
doet dat met je. Na afloop hebben zij
buiten, een voor een , hun sorry brief in
het vuur gegooid. Een heel waardevolle
bijeenkomst.

Gezinsviering Kerstmis

Nieuwjaar

In het rooster voor Kerstmis stonden
tot nu toe twee vieringen vermeld in
onze parochiekern. De eerste op 24 december om 21.00 uur met koor Revival
en de tweede op eerste kerstdag met
koor Caecilia. Omdat wij het jammer
vonden dat er geen viering zou zijn die
echt gericht is op kinderen, hebben wij
het verzoek ingediend om een extra
viering toe te mogen voegen. We zijn
blij dat we hiervoor toestemming hebben gekregen.

Ook in onze kern willen we elkaar een
Gelukkig Nieuwjaar wensen, deze keer
vindt dit plaats op zondag 5 januari
na afloop van de viering van 11.15
uur. Voorzitter Dirk Janmaat zal nog
een woordje tot u spreken. En daarna
proosten we met elkaar. U bent van
harte welkom.

Op 24 december om 17.00 uur zal in
onze kerk een kerstviering plaatsvinden voor gezinnen met jonge kinderen
in de basisschoolleeftijd. We bidden
en zingen samen om de geboorte van
Jezus te vieren en zullen samen met de
aanwezige kinderen een mooi kerstverhaal spelen. Wilt u als gezin de kerstdagen beginnen met een sfeervolle kerstviering, dan bent u van harte welkom in
onze kerk samen met de kinderen.

Peuter-Kleuterviering –
Kerst samen vieren
Viering voor jong en oud – groot en
klein. Zondag 22 december om 10.00
uur in de Orangerie bij de Joh. Geboorte Kerk in Zevenhoven. Wij gaan samen
bidden-zingen en luisteren naar een
kerstverhaal. Na de viering is er natuurlijk iets te drinken met wat lekkers.
Daarna gaan wij knutselen over kerst
en ook een mooi kerststukje maken.
Kom je ook?
16

Kerkbalans ‘Geef voor je kerk’
Wat als jouw kerkgebouw er niet meer
zou zijn? Met in ons achterhoofd de
ramp die zich in Hoogmade heeft
voltrokken met het afbranden van de
O.L.Vr.Geboortekerk, is dat niet zo’n
vreemde vraag. Plotseling word je
geconfronteerd met het verlies van
een geliefd kerkgebouw. Dat je ervan
houdt, besef je pas na zo’n gebeurtenis. Je moet er niet aan denken om
het kwijt te raken. Ook als je er niet zo
vaak meer komt, blijft die kerk toch een
deel uitmaken van je leven. Het blijft
een plek van samenkomen op scharniermomenten in een leven en voor
de trouwe kerkgangers van wekelijkse
ontmoeting. We beseffen dat we er
zuinig op moeten zijn en dat we het
gebouw goed moeten verzorgen. Maar
daar is geld voor nodig. Het is mede
daarom dat jaarlijks de actie Kerkbalans wordt gehouden. Op 18 januari
wordt het startschot gegeven voor de
actie Kerkbalans.
Geeft u om de kerk?
Geef dan gul voor de kerk!

Activiteit Orangerie
December

Activiteit Orangerie
Januari

Dinsdagmiddag 10 december gaan we
kerststukjes maken in de Orangerie.
We beginnen om 14.00 uur met koffie/
thee en zullen om 16.00 uur klaar zijn
met ons kerststuk. Neemt u zelf een
mandje, bakje of schaal mee, als u dit
in huis heeft. Wij zorgen voor oase,
kerstgroen, takjes met rode besjes etc.
Ook kerstballetjes en versierselen
zullen er zijn. Handig is het om een
snoeischaar mee te nemen.
Deze keer opgeven voor vrijdag
6 december bij Gerda gerdakorver@
gmail.com of tel. 53 93 18. De kosten
zijn € 8,-. Iedereen is welkom. Graag tot
ziens op dinsdag 10 december.

Dinsdag 21 januari gaan we op stap.
We bezoeken Naturalis in Leiden.
In het nieuwe Naturalis kan jong en
oud zich onderdompelen in de wonderlijke wereld, die natuur heet.

Gerda, Joke en Gerda

tel. (0172) 539748 geeft u dan gelijk
ook aan of u wilt rijden met de auto.

Ga mee met ons op ontdekkingstocht
door de fonkelnieuwe tentoonstellingszalen vol met het mooiste uit de
natuur. We verzamelen bij de Orangerie om 9.30 uur en vertrekken dan
met auto’s naar Leiden. Rond 16.00 uur
gaan we weer naar Zevenhoven terug.
Met een museumjaarkaart kunt u gratis
naar binnen. Heeft u geen museumjaarkaart dan is de entree € 16,-.
Graag voor vrijdag 17 januari opgeven
bij Joke jokevtol@gmail.com of

Gerda, Joke en Gerda

Vergeet de mooie dagen niet!
Want als je ze vergeet komen ze
nooit meer Terug!
Neem jezelf opnieuw helemaal
in Handen.
Vul je hoofd met blijde gedachten,
je hart met vergevensgezindheid,
tederheid en liefde
en je mond met een lach.
Phil Bosman

Algemeen
De Kozakken komen!
Nieuwkoop viert in 2020 het 750 jarig bestaan. Voor de
monumentale OLV Hemelvaartkerk ook een mooie reden
om op 2 februari het Alphens Kozakkenkoor uit te nodigen
voor een feestelijk concert. De Kozakken, die ook in 1813 in
Nederland waren, streden daar mee om het leger van
Napoleon te verslaan en terug te dringen. Een gedreven
groep; en die gedrevenheid geldt ook nog steeds voor het
Alphens Kozakkenkoor. Hun Wit-Russische dirigent Arkadi
Gankin heeft zijn manschappen in hun korte bestaan tot een
hoog niveau weten te brengen. Met hun optreden in binnenen buitenland weten ze het publiek altijd weer in vervoering
te brengen. Het hoogtepunt in hun bestaan was wel in 2017:
hun tournee in Wit-Rusland. In de steden Gomel, de geboorteplaats van Arkadi Gankin, en de hoofdstad Minsk waar
het publiek hun emoties niet konden bedwingen toen die
Hollandse Kozakken hun authentieke, opzwepende,
nostalgische en orthodoxe liederen ten gehore brachten.
Het koor, met zangers uit het gehele Groene Hart, heeft zijn
thuisbasis in Alphen aan de Rijn waar wekelijks gerepeteerd
wordt in de Maranathakerk. Vanuit de gemeente Nieuwkoop
komen er leden uit Ter Aar, Langeraar, Noorden en de Meije.
Mogelijk dat na dit concert ook nog mannen uit Nieuwkoop
zich aan willen melden om bij de bassen in het Alphens Kozakkenkoor hun bas te laten horen. Het koor brengt een heel
gevarieerd programma ten gehore. Ook zijn er verschillende
solistische optredens vanuit het koor.

In deze monumentale kerk in Nieuwkoop met zijn mooie
akoestiek zullen de sonore stemmen van de bassen en
baritons machtig afsteken tegen de heldere eerste en tweede tenoren. De muzikale leiding wordt mede verzorgd door
Arkadi Gankin en de vaste begeleidster van dit mannenkoor
Sheila. Moens op de bajan, de Russische knoppenaccordeon.
Daarnaast zal de van oorsprong Oekraïense Anna Samoilova
met haar virtuoze vioolspel ook in Nieuwkoop de gevoelige
snaar weten te raken.
Kortom een concert dat u niet mag missen.
Prijs is € 15,- inclusief een consumptie. Er zijn meer consumptiebonnen verkrijgbaar in de kerk. Aanvang 14.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.alphenskozakkenkoor.nl.
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Veel dank!
Na de ramp van maandag 4 november, zijn er heel veel mensen in actie
gekomen! We kregen berichten van
medeleven van talloze kanten: van de
kerken uit de federatie tot parochies
van heel ver, de protestantse kerken
dichtbij en van kerken die hetzelfde
hebben moeten meemaken, van de
Dorpsraad en van mensen die zich niet
tot een kerk rekenen en zich niet gelovig noemen. Veel mensen hebben ook
gebeden voor de geloofsgemeenschap.
Ook kwamen er schenkingen binnen:
financieel, maar ook religieuze voorwerpen werden aangeboden. Daar zijn
we dankbaar voor. We zullen zien wat
er nodig is, nadat duidelijk is geworden
wat er nog uit de sacristie gered kan
worden. Dank ook voor de hulpdiensten op de rampdag zelf en daarna:
de brandweer, politie. En natuurlijk
gemeente Kaag en Braassem met in
bijzonder de burgemeester die ons bijstaat en meeleeft. Ons medeleven gaat
ook uit naar de schilder en het bedrijf.
Wat een slag ook voor deze mensen.

Aanpakken
Heel veel mensen uit Hoogmade en
Woubrugge zelf zijn intussen in beweging gekomen. Noodzakelijke acties
werden al direct opgepakt en er werd
een werkgroep gevormd met mensen
van de beheercommissie, de commissie onderhoud, het bisdom en het
parochiebestuur. Zij houden zich bezig
met de materiële zaken. Door anderen
is er hard gewerkt om de waardevolle
viering van zondag 10 november mogelijk te maken. Juist op die zondagavond
hebben veel mensen aangeboden
om te helpen en mee te denken hoe
we verder willen gaan. Kortom: vele

vrijwilligers hebben geschakeld en hun
schouders eronder gezet. Anderen
zijn juist nu opgestaan omdat ze zich
betrokken weten en er echt voor willen
gaan. Vanaf deze plaats wil ik iedereen
van harte danken voor de inzet en
veel inspiratie, kracht en Gods zegen
toewensen.
Pastoor Jack Glas

Hoe nu verder?
Hoe gaan we van hier verder met de
zondagsvieringen? Daar heeft ieder zo
zijn gedachten over. In de eerste nood
komt de gemeenschap van Rijpwetering/Oud Ade ons te hulp. Daardoor is
er steeds drie zondagen achter elkaar
een zondagsviering in Rijpwetering, de
ene zondag om 9.15 uur, de andere
zondag om 11.15 uur. De opgegeven
misintenties voor deze zondagen zullen
ook daar gelezen worden.

Vieren in Hoogmade
Op 8 december en op 5 januari is de
viering in Hoogmade, in het Drieluik.
Op kerstavond is de familieviering in
ieder geval gepland in De Schuur. Zie
voor dit alles ook het rooster achter in
deze Samenstromen.
Intussen wordt er nagedacht over óf en
hóe we op de lange duur in Hoogmade
kunnen vieren. Er worden door veel
mensen suggesties gedaan en mogelijkheden geopperd: iedere week in
Drieluik of in de PKN kerk. De protestante kerken van zowel Hoogmade als
Woubrugge hebben ons daarvoor ook
benaderd. Prima, met een aantal mensen onderzoeken we de haalbaarheid
daarvan. Wanneer daar duidelijkheid
en overeenstemming over is, laten we
dat weten.

Lief en leed
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Voor vieringen in Drieluik en de kerstviering in de Schuur is de hulp hard nodig om de zaal in orde te maken voor
de viering én weer op te ruimen. Als u
mee kunt helpen, dan graag melden bij
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
De mogelijkheid om op langere termijn
ergens in Hoogmade te kunnen vieren
is op dit moment (14 november) nog in
onderzoek. Zie ook het stukje hieronder.

Uitvaarten
In geval van een uitvaart kunnen nabestaanden in overleg met de uitvaartondernemer kiezen voor één van de
andere Rooms Katholieke kerken in de
omgeving. Bij een wat kleiner gezelschap is de PKN kerk ook een goede
mogelijkheid. In andere gevallen kan
Drieluik wellicht plaats bieden. De
begraafplaats van de kerk is aan de
achterzijde toegankelijk gemaakt.

Werkgroepen

Overleden
25 oktober		

Handen uit de mouwen

86 jaar

Te midden van alle ontreddering en
tranen zijn de koren aan het repeteren
in het Kompas, zijn de dames van het
secretariaat actief, zijn leden van de

Hoogmade/Woubrugge
Beheercommissie bijna dagelijks in de
Bouwgroep bij elkaar, komt de werkgroep Klein Onderhoud bij elkaar om
de Kerstfair door te laten gaan, gaan de
ziekenbezoekers van de bezoekgroep
op weg in het dorp naar de zieken en
ouderen, is de dinsdagochtendploeg
weer aan het werk op de begraafplaats
en de MOV-groep bereidt zich voor op
de Adventsactie. Chapeau voor iedereen!
Pastor Marjo Hoogenbosch

Ons herpakken - gesprek in
Het Drieluik
Begin oktober hebben ongeveer zestig
parochianen met elkaar gesproken
over de toekomst van onze kwetsbare gemeenschap. Een maand later
bleek zelfs onze kerk met zijn bekende
groene spits heel kwetsbaar te zijn. In
amper vier uur tijd brandde de kerk uit.
In de eerste dagen heersten gevoelens
van ongeloof en verdriet, deed het pijn
om de gebroken toren te zien. Daarna
kwamen de ideeën en plannen. Mensen boden aan te helpen. Uit het hele
land kwamen reacties. We kregen zelfs
al een kerstgroep aangeboden!

Uitdagingen
Kunnen we ons herpakken na deze
ramp? We staan voor flinke uitdagingen
met elkaar in de geloofsgemeenschap.
Vragen en kwesties die niet even op
een namiddag worden opgelost. Op
20 november kwamen we met een
groot aantal mensen samen in De Stal
om met elkaar te overleggen en zaken
aan te pakken. Verschillende mensen
hebben zich deze avond aangemeld
voor de te nemen acties. Het vervolg
op deze avond wordt later bekendgemaakt.

De Schuur om 19.00 uur. Een samengesteld koor van zangers uit onze
parochiekern onder leiding van Jeanne
Borst zal zingen. We doen ons best om
in de viering een mooi kerstspel te hebben. Wilt u meehelpen met het spel van
de kinderen? Meldt u dan bij Connie
Koeleman of bij hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.
Er zijn ook flink wat mensen nodig die
de zaal klaarmaken en aankleden én
weer opruimen. Wilt u meehelpen om
deze kerstviering mogelijk te maken?
Meldt u dan bij hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.
Pastor Marjo Hoogenbosch,
Connie Koeleman		

Maandag 4 november, een
zwarte dag in Hoogmade
Dit schrijf ik, Connie Koeleman, vanuit
de pastoraatgroep van Hoogmade.
Voor de vrijwilligersviering dit voorjaar
gingen Nico Koot en ik de uitnodigingen
persoonlijk rondbrengen. Dat waren er
wel 125, waarvan een aantal mensen
meerdere taken heeft. Super hoor! En
in oktober hadden we een prachtige
drukke vergadering in De Stal, over
de toekomst van de kerk. Hoogmade
stond op en kwam, mensen, die betrokkenheid lieten zien en ideeën hadden.
Dat was begin oktober…

Weg…
Maar nu…? We waren eind oktober
gastgezin voor kinderen van het koor
Dzvinochok uit Kiev. Ze traden op in
onze prachtige kerk met de fijne akoestiek. Een week later was onze vertrouwde kerk er niet meer! Wat een drama!
We kwamen samen met het pastoraal
team en besloten tot een viering op
zondagavond in de basisschool. Dat
was makkelijker gezegd dan gedaan,
maar een aantal mensen stond op en
meldden zich om afspraken te maken,
te sjouwen, regelen, overleggen en te
doen. Stoelen neerzetten, geluid regelen, bloemen schikken, altaar improviseren, elektrische kaarsen, ontvangst
team. Er kwamen spullen uit Woudsoord, uit Rijpwetering, uit de Petruskerk
en de Adrianuskerk. Het was roeien
met de riemen die we hadden. Tja,
en dan het trapje waar iedereen zijn
benen had kunnen breken, maar alles
is gelukkig goed gegaan.
We pasten met zijn allen precies in de
aula, met een koor om trots op te zijn
en een cameraman die een traantje
wegpinkte bij het lied ‘You raise me up’.
En na afloop was het goed om met elkaar na te praten en te genieten van de
koffie en thee. Met dank aan de mensen van de Kromme Does en de PCI die
dit schonk aan de gemeenschap.

Namens pastoraatgroep en beheercommissie, Pastor Marjo Hoogenbosch,
Paul Wolvers

Familieviering kerstavond in
Hoogmade
Ondanks de grote tegenslag door de
brand is er op kerstavond in Hoogmade een familieviering. De viering zal
gehouden worden op 24 december in
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Als gewoon kerkganger heb ik me nooit
gerealiseerd hoeveel werk het zou kunnen zijn om een viering mogelijk te maken. Het was vooral hartverwarmend
om met zoveel mensen die avond te
kunnen vieren. Veel dank aan de school
voor hun gastvrijheid, bijzonder dank
aan leerkracht Joke Baak en conciërge
Alex, voor alle betrokkenheid, aanwezigheid en oplossingen. Top!

Er voor gaan…
Hoogmade, we moeten ons herpakken en ervoor gaan! Onze levende
stenen gaan aan de slag om met elkaar
te bouwen om kerk te kunnen zijn in
de toekomst. Een flink aantal mensen
heeft aangeboden om hierbij te helpen.
Laten we nu een netwerk opbouwen,
om met elkaar geloofsgemeenschap te
kunnen zijn, om samen te werken en
gastvrijheid te beleven en wellicht in
de toekomst in Hoogmade te kunnen
vieren. We gaan het zien…
Namens de pastoraatgroep,
Connie Koeleman

Adventsactie
Uw steun geeft hoop aan moeder en kind
Tijdens de vier weken voor Kerstmis: de
adventperiode, vragen wij uw aandacht
voor een goed doel. Centraal tijdens de
Adventsacties staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatveranderingen veroorzaken problemen die vooral
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Franciscus parochie
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
hoogste 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 stellen
aan het gezondheidscentrum in Dolow,
in het zuiden van Somalië. Vier zondagen is er een extra collecte voor deze
actie. Wilt u meer informatie over deze
actie dan kunt u dat lezen bij algemene
informatie in deze Samenstromen.
MOV Twan Goes en
Jeanne Borst Oudshoorn

Advent-vesper
Op zondag 8 december is er een
advent-vesper in de Hervormde kerk
van de PKN gemeente HoogmadeRijpwetering aan de Vissersweg 1A te
Hoogmade. Een muzikaal meditatief
rustmoment in de drukke tijd tussen
Sinterklaas, Kerstmis en de Jaarwisseling. De muzikale klanken van het
Liturgisch Ensemble Femina (LEF)
worden met woorden verbonden
door emeritus pastoor Ab Vijftigschild.
Omdat de kerk van Onze Lieve Vrouw
Geboorte, het hart van de Rooms
Katholieke gemeenschap in Hoogmade
op maandag 4 november door brand
werd verwoest, vindt de vesper plaats

in de Hervormde Kerk. De vesper
begint om 19.30 uur en de kerkdeuren
staan vanaf 19.00 uur voor iedereen
open. De toegang is gratis. Het koor
LEF heeft voorgesteld om de collecte tijdens de viering te bestemmen voor de
instandhouding van de sociale functies
die beide kerken in het dorp hebben.
Hoop, verwachting en vertrouwen verbinden de aanwezigen van alle gezindten in dit uur van verstilling.
Roelf Scholma, dirigent van LEF

15 december: Kerstconcerten
muziekvereniging De Heerlijkheid Hoogmade
Het orkest van De Heerlijkheid Hoogmade verzorgt dit jaar een tweetal
kerstconcerten op zondag 15 december. Dit jaar kunt u een gastoptreden
verwachten van soliste Gretha Bregman uit Woubrugge, waarin zij wordt
begeleid door het orkest. Daarnaast
voert het orkest ook een aantal moderne en klassieke kerstliederen uit. Het
concert wordt twee keer uitgevoerd, ‘s
middags om 13.30 uur in de dorpskerk
te Woubrugge (Comriekade 7). Daarnaast voert het orkest ‘s avonds hetzelfde concert nogmaals uit in Hoogmade.
Door de verwoestende brand in de
OLV Geboortekerk helaas niet in onze
vertrouwde kerk. We wijken dit jaar
uit naar Cultureel centrum ‘De Schuur’
aan de Schoollaan 2. Het concert start
om 19.00 uur, de deur is open vanaf
18.30 uur. Beide concerten zijn gratis te
bezoeken.
Glenn van Rijn, Muziekvereniging de Heerlijkheid Hoogmade

CORKK is CHORKK geworden
Hierbij een berichtje vanuit de bouwgroep technische commissie.
Zoals u misschien weet hebben we al
heel wat jaren een commissie groot
onderhoud, de CORKK.
Naar aanleiding van de verschrikkelijke
brand is er een soort vervolgcommissie
in het leven geroepen: de commissie
CHORKK, commissie herstel en onderhoud van onze Rooms-Katholieke kerk.
De commissie bestaat uit de heren

Hoogmade/Woubrugge
• Het koper van de toren is in veiligheid
gebracht. Er zijn trouwens al leuke
ideeën geopperd wat betreft eventueel te houden wervingsacties waarbij
dit koper gebruikt kan worden.
• Er wordt een brug gemaakt tussen de
van Alcmaerlaan en de pastorietuin,
zodat onze begraafplaats toch weer
bereikbaar wordt.
• Er wordt een berekening door de
constructeur gemaakt voor de benodigde stabilisering van de kerkwanden.
Paul Wolvers

Secretariaat
Bij de brand in de kerk is de naastgelegen pastorie gelukkig gespaard gebleven. Echter, wij kunnen op dit moment
nog niet werken in de secretariaatsruimte en we weten nog niet hoe lang
dit gaat duren. De post in de brievenbus wordt dagelijks geleegd door ons.
Ook de e-mail kunnen wij ontvangen
en beantwoorden via het gebruikelijke
adres wat u vindt in het parochieblad.
Momenteel werken we vanuit het huis
van Suzan. Alle gebruikelijke vragen,
intenties, etc. kunt u via de brievenbus
bij de kerk kwijt (de brievenbus is iets
verplaatst richting de bloemenwinkel
van Miranda).
Mocht u behoefte hebben aan telefonisch contact dan zijn wij bereikbaar via
(071) 501 88 21 (Suzan) of (06) 232 113
02 (Gerda).
Henk Brunt namens de BCP, Thijs van
Wieringen, Peter van der Meer en
Lucas Verbij, die hier allemaal als vrijwilliger en onbezoldigd op dit moment
het leeuwendeel van hun vrije (en vaak
ook werk-)tijd in steken. Chapeau!
Vanuit het parochiebestuur is er ondersteuning in de persoon van de heer
Hein de Jong en ook het bisdom biedt
ons ondersteuning. Er wordt wat af
vergaderd! Er zijn in een heel kort tijdsbestek toch al heel wat zaken geregeld
en in behandeling. Om een klein beetje
een indruk te geven:
• Enkele deur- en raamopeningen
van de kerk, de leerlingkamer en de
sacristie zijn dichtgetimmerd.

• Rondom de kerk zijn houtresten,
koper en puin verwijderd.
• Er is een noodvoorziening getroffen
zodat de verwarming in de pastorie
en woonhuis weer draait om ervoor
te zorgen dat de kou en vocht geen
(verdere) schade berokkenen.
• Alle bestekken zijn nageplozen.
Er blijken geen brandwerende
materialen te zijn toegepast.
Die bestonden op het moment van
de(her-) bouw van onze kerk ook
nog niet. We hoeven daarom ook
niet bang te zijn voor vrijgekomen
schadelijke stoffen. Voor de zorgvuldigheid volgen we uiteraard wat dit
punt betreft alle wettelijke voorschriften.

Suzan Nieuwenhuizen en Gerda Lieverse
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Steunbetuigingen brand
O.L.V. Geboortekerk
Medeleven van buiten Hoogmade/Woubrugge
Als pastoor van deze parochiekerk heb ik altijd een actieve
gemeenschap aangetroffen, met veel liefde voor het kerkgebouw en met inzet van vele vrijwilligers. Ik denk aan hun inzet bij de fusie tussen Woubrugge en Hoogmade en ook aan
de inzet om de kruiswegstaties te restaureren. Ik hoop van
harte dat jullie weer mogen opstaan. Al lijk ik ver weg, ik blijf
met jullie verbonden, bijzonder in ons gezamenlijk gebed.
Walter Broeders, pr.
		

Franciscus parochie
Vandaag heb ik vernomen dat de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk volledig is afgebrand. Graag wil ik mijn medeleven betuigen voor dit drama dat het pastoraat en de gemeenschap
is overkomen. Ik hoop innig dat uw verlies snel hersteld zal
worden.
Tolga Çetinkaya, Moslim-Theoloog, Istanbul
De beiaardier van Valkenswaard gaf te kennen benieuwd te
zijn hoe het met de klokken in de toren is gesteld.
Ik wil u deze blijk van medeleven sturen na de verwoestende
brand die uw kerk in de as heeft gelegd. Ik denk met name
aan het Verschueren-orgel in uw kerk, waarvan pastoor
Schoonebeek de grote animator was. Veel sterkte met de
komende beslissingen. (…)
Dr. Ton van Eck, adviseur Katholieke Klokken- en Orgelraad,

Kerken die ook door brand getroffen werden
Met verdriet en medeleven hebben wij kennisgenomen van
de verwoestende brand, die vandaag uw O.L.Vr. Geboortekerk in de as heeft gelegd. Onze kerk is 15 september 2018
ook getroffen door een felle verwoestende brand en die film
komt als het ware weer voorbij. Wetend hoeveel emoties
dit binnen een gemeenschap losmaakt en hoe diep dit op
mensen en hun omgeving inwerkt, wensen wij uw geloofsgemeenschap, de omwonenden en alle betrokkenen heel veel
sterkte en saamhorigheid toe.
Namens de locatieraad van de St. Urbanuskerk – Bovenkerk,
Kees de Raaff, Coördinator
Door de brand van jullie kerk ben ik in gedachten bij jullie.
Doordat jullie parochie dezelfde naam heeft als die van ons
komt het allemaal wat dichter bij: OLVG Halfweg NH. Momenteel zijn jullie natuurlijk vooral bezig met het verlies, dat
jullie geleden hebben. (…) Ik wens jullie sterkte en kracht toe
voor nu en in de toekomst.
Gérard Wehkamp
Jan van Leeuwen is er erg ontdaan van. Nooit meer Dzvinochok bij ons in de kerk? (vanuit zijn huidige woonplaats in
Spanje)(oud Hoogmadenaar) In Malaga is in de kerk gebeden
voor onze geloofsgemeenschap.
		
Wat een ramp is jullie overkomen, Jullie mooie en sfeervolle
kerk, waar jullie zo met hart en ziel zoveel jaar hebben gezongen, verwoest. Ik heb zelf zoveel mooie vieringen met jullie
beleefd. Ik wens jullie veel veerkracht, geloof, en vooral de
onvoorstelbaar verbindende en helende kracht van muziek
en musiceren toe.
Piet Koek, oud-dirigent
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Wij wensen jullie heel veel sterkte en energie toe na de
brand die jullie gemeenschap heeft getroffen. Wij kennen,
helaas, uit eigen ervaring de situatie waarin jullie nu terecht
zijn gekomen. Onze kerk brandde 8 juli j.l. ook volledig af. In
ons geval hebben we veel energie gestoken in het bijeenhouden van de geloofsgemeenschap. (…) Onze ervaring is dat
er nieuw elan is aangeboord en dat veel mensen bereid zijn
(kortstondig) bij te springen. Wij wensen jullie toe dat jullie in
staat zullen zijn om de onderlinge gemeenschap te behouden en met Gods zegen gesterkt uit deze calamiteit verder
kunnen gaan. Piet Heimerikx,
Pastoraatgroep/locatieraad Moeder Teresa
geloofsgemeenschap te Hengelo (O)

Gevoelens en gedachten van parochianen uit Hoogmade
en Woubrugge
Hoe zullen wij als werkgroep “klein onderhoud” over een
paar jaar ervoor staan? Zijn wij dan nog een groep? Of is dat
dan ook in rook opgegaan …

Ontzettend verdrietig. Hoop op herbouw – een punt van
saamhorigheid van dit dorp.
Het voelde zo goed als we in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk de glas-in-loodramen uit Woubrugge terugzagen.
Rietje Meijer-van Breemen
Ik hoop dat de gemeenschap de kracht op kan brengen om
samen te bouwen aan een nieuwe plek van samenkomst.
Dat u elkaar zult helpen en steunen in de moeilijke tijd die
komen gaat. Ik leef intens met u mee en zal met u meedenken in het vinden van de verdere weg.
Marina van der Velde, burgemeester Kaag & Braassem
De kerk was voor mij persoonlijk en vertrouwde plek, een
lief kerkje, niet te veel opsmuk, maar eenvoudig. Ik was er zó
trots op. Geen andere kerk deed mij zoveel als deze. Ik zal
haar héél erg gaan missen. Blijf hopen dat er een kerk voor
terugkomt. Liefst dezelfde toren.
Gevoelens van machteloosheid tijdens de brand. Verschrikkelijk om dit alles te moeten aanzien. Gevoel van “doe iets
en niets te kunnen”. Hart en ziel van het dorp in één klap
verwoest.

Jenny Vork
Ik ben er als baby naar binnen gebracht en heb er zoveel lief
en leed meegemaakt. Het was een mooie warme kerk en
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Franciscus parochie
‘voor die toren heb ik het graag over, die moet terugkomen.
Dat is een baken en het hart van ons dorp’.
Toos van der Hoorn
De dagen met verdriet werd je omarmd met liefde en met
positiviteit. Woorden via God die ze spraken, woorden die je
hielpen, waarvan je leerde en die je een glimlach gaven. Zondagochtend met de fiets naar de kerk en overal open armen,
mensen die je verwelkomen. Voor de viering in de sacristie
lachen met de pastores en de acoliet. Misdienen in speciale
vieringen met heel je hart. God, wat ga ik dit missen.
Demie Koeleman

een open kerk zonder nisjes en pilaren. Waar je ook zat in
de kerk, je had zicht op alles. Het doet pijn en wat een gemis
geen klok meer te horen luiden en geen toren meer als je
aankomt.

Behalve alle vele mooie vieringen, denk ik aan de dierbare
gesprekken en contacten voor en na de viering. Ik mis de
prachtige staties en beelden.
Paul Wolvers

Liesbeth van der Star
Veel uitingen gehoord als: ‘blijf in Hoogmade vieren, we hebben de gebouwen: de Hervormde kerk, Drieluik, de Schuur
en basisschool ter Does.
Een idee is om nu crowdfunding op te zetten. De mensen
zijn nu geneigd geld te geven. Ik heb het al zo vaak gehoord:

Sterkte voor alle betrokkenen! Ik kijk met afschuw naar de
live beelden en zag de toren instorten en de vlammen sloegen uit het gat. Het deed me gewoon pijn! Daarom, sterkte
voor iedereen, ik hoop dat jullie troost in gebed en bij elkaar
kunnen vinden om dit verlies te dragen.
Diana van Mil

Poster met hartekreten van de kinderen
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Een klein kind wil niet dat oma in de straat achter de kerk
gaat parkeren. “Omdat daar de brand was en oma verdriet
had”.
Een schoolkind vraagt zich af of de kerk wel nieuw gebouwd
kan worden, want er is héél véél geld voor nodig.

Vanuit de samenwerkende PKN gemeenten
(…) Wij leven erg met jullie mee met de verschrikkelijke ramp
die jullie vanmiddag is overkomen. Weet dat wij met gebed
en, indien nodig met daad, naast jullie staan.
Met medeleven en christelijke groet, namens
P G Hoogmade-Rijpwetering, Jan Uit den Boogaard, Scriba.

Wij wensen jullie veel sterkte bij alles wat de komende tijd op
jullie afkomt en bij alle beslissingen die jullie moeten nemen.
Aad Otto, namens het bestuur van de Parochie H. Clara in
Langeraar
Wat een gekke dag. Die maandag waarop we hoorden over
de enorme brand in Hoogmade.
(…) Wij voelen ons zeer betrokken met alle mede-kerkgangers, vrijwilligers, en pastoraal team. Dat was wel te merken
aan de vele reacties die werden gedeeld in onze groep, wat
een schrik, verdriet en medeleven met alle betrokkenen.
Wij willen graag iedereen sterkte toewensen, wijsheid bij de
komende besluiten, en een hartelijk welkom op welke plek
dan ook om de liefde van God te vieren.
Jongerengroep Prego, Roelofarendsveen

Mocht er nu of op een later moment dit medeleven omgezet kunnen worden in daden zijn wij daar graag toe bereid.
Wij wensen jullie in ieder geval veel sterkte en Gods hulp en
nabijheid in de verwerking van deze ramp.
Jan Uit den Boogaard, Voorzitter werkgroep samenwerkende
PKN gemeenten rond Kaag en Braassem.
Wij zijn erg geschrokken zijn van de grote brand die uw kerkgebouw heeft verwoest. Een trieste en emotionele gebeurtenis in de eerste plaats voor u als parochianen, maar ook
voor alle inwoners van Hoogmade. We leven met u mee en
wensen u sterkte.
Protestantse Gemeente te Oude Wetering, Marja van Wouwe,
scriba

Steunbetuigingen vanuit andere
geloofsgemeenschappen
Protestantse Gemeente Leiderdorp
Eendrachtskerk van Zuid-Beijerland
De gemeenteleden van De Ontmoeting en de
Regenbooggemeente te Amsterdam
PKN – Krommenie, Geraldine van der Putte, scriba
Parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn
H. Laurentiuskerk in Stompwijk
Geloofsgemeenschap St Nicolaaskerk Nieuwegein,
parochie H. Drie-eenheid
H. Laurentiuskerk te Voorschoten
Wij zijn in gedachten en in gebed bij jullie. Er is tijdens de
Wereldwake een lichtje voor jullie opgestoken.

Uit de federatie
Ik wens jullie sterkte en saamhorigheid om dit drama te verwerken en als ik wat kan betekenen hoor ik het graag. Wees
welkom!
Een betrokken parochiaan uit Langeraar,
Liesbeth van Woudenberg
We leven met jullie mee en wensen jullie veel kracht en sterkte toe de komende tijd.
BCP Langeraar
Wij wensen jullie heel veel sterkte en moed. Houd elkaar
maar goed vast en blijf die gemeenschap
die jullie al zo lang zijn. Onze gebeden zijn deze dagen voor
jullie.

De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk in Utrecht
en het Huis van Dominicus
Ooit heeft de gemeenschap van Hoogmade dit kerkgebouw opgericht, met grote en kleine offers. En zo gaven zij
Hoogmade niet alleen een gebedshuis, maar ook een ijk- en
trefpunt in het dorp. Dat was zó vanzelfsprekend, dat nu
pas in volle omvang de betekenis van de kerk voor het dorp
duidelijk wordt; niet alleen voor de gelovigen, maar voor alle
inwoners van Hoogmade. Wij hopen en wensen jullie toe,
dat jullie met steun van de hele gemeenschap iets van het
ijkpunt zullen kunnen herstellen. Wij leven met jullie mee.
Stichting Vrienden van de
Sint Martinuskerk Hoogland,
Herman Casteel, voorzitter

Namens de BCP en alle parochianen, parochiekern H. Johannes
Geboorte, A.Stokman-Koeleman, Secretaris BCP
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Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Parochieavond 7 november

Hoge Nood

Op de parochieavond van 7 november
waren ongeveer 40 mensen aanwezig.
De bedoeling van deze avond was om
met elkaar in gesprek te gaan over
de toekomst van onze kerk en onze
geloofsgemeenschap en een aanzet te
geven tot het ontwikkelen van een visie
voor de kerk van morgen.

De beheercommissie van onze parochiekern (BCP) bestaat uit 5 leden. Vier
van hen hebben er inmiddels 2 benoemingsperioden van 4 jaar op zitten.
Deze vier zaten voordien al in het toenmalige kerkbestuur; drie van hen toen
al zo’n 8 jaar. Dit houdt in dat er per 1
januari aanstaande 4 vacatures zijn.
In de afgelopen jaren (de laatste
maanden intensiever) zijn diverse
keren mensen benaderd en gevraagd
om tot de BCP toe te treden. Tot nu toe
zonder succes. Er dreigt nu dus echt
een noodsituatie te ontstaan. Het kan
toch niet zo zijn dat onze parochiekern
(BE)STUURLOOS raakt? Vandaar deze
nadrukkelijke oproep om een vacature
in te vullen.

In een presentatie door Henk van Hout
van het parochiebestuur werden de
cijfermatige ontwikkelingen van de
katholieke kerk in de laatste 10 jaar
geschetst. Daarna ging het gezelschap
in vijf groepen uiteen om per groep de
volgende stellingen/thema’s te bespreken.
• Hoe vitaal of levenskrachtig is onze
parochie/kern?
• Hoe zien we de toekomst van onze
parochie/kern qua gemeenschap,
organisatie en gebouw?
• Waar zien we mogelijkheden voor
nieuwe vormen van kerkzijn en
kerkelijke presentie in dorp of directe
omgeving?
Er zijn heel goede en diverse ideeën
naar voren gebracht, een niet-volledige
greep eruit: tijdstip van de vieringen,
themavieringen, levendiger vieringen,
meer voorin/bij elkaar in de kerk,
ander/ruimer gebruik van kerkelijke
gebouwen, evenementen organiseren,
jongeren met social media benaderen, meer samenwerking met PKN en
andere geloofsgemeenschappen, ga
met de tijd mee, hanteer minder strikte
kerk- en geloofsregels, uitwisseling van
koren.
De naar voren gebrachte ideeën zullen
in de komende tijd verder uitgewerkt
gaan worden. Mocht u aanvullende
suggesties hebben of mee willen helpen met de verdere uitwerking ervan,
neem dan contact op met iemand van
de Pastoraatsgroep of de Beheercommissie of met het parochiekernsecretariaat.
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Wil je wellicht eerst iets meer informatie ontvangen? Laat het dan even
weten! Ook als je wellicht iemand
anders weet waarvan je denkt dat hij/zij
een goede kandidaat is, horen we het
graag! Neem contact op met een van
de BCP-leden of het parochiekernsecretariaat tel. (0172) 50 81 18.

De Adventsactie gaat
van start
Dit jaar steunen we het project: Verbeteren geboortezorg in Somalië.
Somalië herstelt zich van twintig jaar
burgeroorlog. Hongersnood, droogte
en interne migratie ontwrichtten de
economie. Extreem veel moeders en
baby’s sterven rond de bevalling.
We willen hier professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan
zwangere vrouwen, jonge moeders
en pasgeborene. Over dit door ons
gekozen project leest u meer in Samenstromen en achter in de kerk ligt er ook
informatiemateriaal.

In onze Sint Jan de Doperkerk zal er op
7 december de zogenaamde Sinterklaasdeurcollecte voor dit doel gehou-

den worden. U kunt ook na de viering
een setje van vijf leuke kerstkaarten
met enveloppe kopen voor € 5,-. De
kaarten zijn getekend door kinderen
van de basisschool in Guarjilla in El
Salvador. Ook met Kerstmis zal er een
deurcollecte worden gehouden.
Wilt u zelf een gift over maken?
Dat kan ter attentie van:
Stichting BVA, rekeningnummer:
IBAN: NL 38 INGB 0002 0105 43 onder
vermelding van Adventsactie
M.O.V. (Missie Ontwikkelingssamenwerking Vrede), Anneke Bosma

Kerst-Seniorenviering
Donderdag 19 december om 9.30
uur is er een seniorenviering in de St.
Jan de Doper kerk. De viering wordt
muzikaal ondersteunt door het Caeciliakoor. Pastor B. Bosma gaat ons voor
in deze eucharistieviering. Na afloop is
er een gezellig samenzijn in de Priester
Hendrikzaal. De koffie en thee met iets
lekkers staat dan klaar.
Wilt u graag vervoer dan kunt u contact
op nemen met mevrouw Wil Koeleman,
tel. (0172) 50 87 39.

Kinderzegen
Op zondag 2 februari om 11.15 uur is
de terugkomviering voor de dopelingen

Leimuiden/Rijnsaterwoude
en de kinderzegen. Hiervoor nodigen
wij alle kinderen uit om bij deze viering
aanwezig te zijn, met name de kinderen
die de afgelopen jaren gedoopt zijn.
Uiteraard zijn ook de ouders, broers,
zussen en overige familieleden van
harte welkom. Na afloop kunnen de
ouders van de kinderen die in 2019 gedoopt zijn hun doopschelp in ontvangst
nemen. Het belooft een mooie viering
te worden met medewerking van St.
Caeciliakoor en kinder- en tienerkoor
Akkoord. We hopen dat wij jullie mogen
begroeten bij deze viering.
Werkgroep Dopen

Kinderkerstfeest
in de Dorpskerk
Kliederkerk is een creatieve ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren,
ouders en belangstellenden die zich op
enige manier verbonden voelen met
het verhaal van God met mensen. Elke
Kliederkerk wordt eerst op een actieve
en creatieve manier uitgewerkt. Na
dit uur van ontdekken is het tijd om
samen naar het verhaal te luisteren en
te danken. Kliederkerk sluit af met een
kostenvrije maaltijd. De Kliederkerk is
een samenwerking van de Dorpskerk,
de St. Jan de Doper en de Woudse
Dom.

Kliederkerk

15 december heeft de Kliederkerk de
derde viering van dit seizoen. Deze
keer in de Dorpskerk van Leimuiden
van 12.00 tot 13.30 uur. Zoals inmiddels al een traditie begint worden,

Bij overlijden

spelen we met elkaar het verhaal van
Kerstmis. Het beloofd een leuke viering
te worden waar alle kinderen aan mee
mogen doen. Ieder kind en iedereen
rondom dat kind is welkom. Tot de
15de!

Peppelhofviering
De Peppelhofvieringen zijn op vrijdag
29 november, vrijdag 3 januari en op
vrijdag 24 januari. De voorganger is alle
keren pastor B. Bosma.

Indien u de R.K. Begrafenisvereniging
St Barbara wenst in te schakelen bij de
verzorging van de begrafenis/crematie
dan is de verzorger te bereiken onder

telefoonnummer: (06) 13 44 91 07.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper!

Nieuws van Akkoord
Het kinder- en tienerkoor heeft de
cheque van het afgelopen jaar mogen
uitreiken aan ‘vrienden van Haiti’. Zij
zijn erg blij met het geld. Voor komend
jaar is het goede doel “Fietsmaatjes”. Op dinsdag 3 december zijn alle
kinderen weer welkom in het kerstprojectkoor. Na 3 keer repeteren op de
dinsdagavond mag je vooraan staan
op eerste kerstdag. Als je mee wil doen
in het kerstspel kan dat natuurlijk ook.
Op eerste kerstdag zingen we dan om
11.15 uur tijdens de kerstviering.

Acht hoog het Licht ons gezonden,
een Kind nedergedaald in ‘n stal,
dat ‘t eeuwig licht zal verkonden,
opdat ook ons licht schijnen zal.
Koester ‘t Kind voor ons geboren,
dat Zijn licht scheen in onze nacht,
dan zal ons licht vredig gloren,
uitstralen met Zijn liefdekracht.

Vrienden van Haïti krijgt de cheque
van het koor
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O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen

Kerstviering in Rijpwetering

3 december 9.30 uur Woord en communieviering in Oud Ade. Voorganger
is diaken A. van Aarle. Na de viering is
er koffie op de pastorie.
17 december 9.30 uur Eucharistie
in Oud Ade. Voorganger is pastor B.
Bosma.
14 januari 9.30 uur Eucharistie in Oud
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.
Na de viering is er koffie op de pastorie.
28 januari 9.30 uur Woord en communieviering in Oud Ade. Voorganger is
diaken A. van Aarle.

Op dinsdag 24 december, kerstavond,
vieren we om 19.00 uur in de kerk
van Rijpwetering de geboorte van het
kindje Jezus. Wij nodigen iedereen, jong
en oud, hiervoor van harte uit!
De muzikale verzorging van deze
viering is in handen van koor Joy en kinderkoor LOSZ. Beide koren hebben er
zin en zullen mooie liederen ten gehore
brengen. Wij hopen u te ontmoeten op
24 december!

Communieronde

Namens de werkgroep wensen wij
iedereen 366 dagen gevuld met
warmte, liefde en licht.

Er is een communieronde op 3 en 17
december en op 7 en 21 januari.

Ingrid en Toos

Secretariaat

Kindje Wiegen

Het secretariaat in Rijpwetering is
gesloten van 23 december t/m 5
januari. Wilt u uw intenties voor de
kerstdagen en begin 2020 tijdig aan
ons doorgeven? Voor dringende zaken
kunt u contact opnemen met een van
de leden van de pastoraatgroep of de
beheercommissie.

Dit jaar is het Kindje Wiegen op 25
december om 15.00 uur in de kerk van
Oud Ade. De allerkleinsten zijn weer
van harte welkom om naar de kerk te
komen voor een gezellig samenzijn
rondom de kerststal. Er wordt een
verhaal verteld, liedjes gezongen en
natuurlijk gaan we de kerststal uitgebreid bekijken. Helemaal leuk is het als
alle broertjes, zusjes, vaders, moeders,
opa’s en oma’s ook meekomen (en
meezingen!).

Adventsactie
Zondag 1 december zal er na de eucharistieviering in Rijpwetering aandacht
worden besteed aan het project van de
adventsactie met als thema ‘Verbeteren
van de geboortezorg in Somalië’.
Na de viering is er koffie en beschuit
met muisjes ter verwelkoming aan alle
gezonde kinderen die door onze steun
aan het project in Somalië worden
geboren. Ook zal er een fotopresentatie achter in de beide kerken van Oud
Ade en Rijpwetering te zien zijn. En
er zijn folders met informatie over de
adventsactie.
Tijdens de gehele advent staat er achter in de kerken een spaardoos om uw
gift in te doen. En op 21 en 22 december is er na de viering een deurcollecte.
Meer informatie vindt u in het algemene gedeelte van Samenstromen.
Gerrie Meerstadt
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Oud en nieuw
Dinsdag 31 december is er om 19.00
uur een oudejaarsviering in Rijpwetering. Na de viering willen we het jaar
weer met u afsluiten met bisschopswijn
en oliebollen.
We beginnen het nieuwe jaar met een
viering op zaterdagavond 4 januari om
19.00 uur in Oud Ade. Daarna is er koffie en gelegenheid elkaar een Gelukkig
Nieuwjaar te wensen. U bent van harte
welkom.

Gezinsviering met
kinderzegen
Op zondag 9 februari is er om 9.15
uur een gezinsviering met kinderzegen
in Rijpwetering. Hiervoor worden de
kinderen die het afgelopen jaar zijn

gedoopt en ook alle andere kinderen
van harte uitgenodigd.

Als anderen in nood zijn…
dan helpen we
De kerk van Hoogmade/Woubrugge
is volledig afgebrand. Een grote klap
voor deze parochiekern. Tranen,
verdriet, vragen, boosheid heersen
bij de dorpsbewoners en parochianen. Wij maken hier deel uit van de H.
Franciscusparochie, één parochie met
meerdere kerken. Het pastoraal team
en de pastoraatgroep van Hoogmade/
Woubrugge en Rijpwetering/Oud Ade
zijn om de tafel gaan zitten.
Er moest zorgvuldig, maar ook snel
besloten worden hoe wij de medeparochianen kunnen helpen. Besloten
is om hen te verwelkomen in de kerk
van Rijpwetering. Dat ligt het dichtst bij
Hoogmade.
Wij gaan proberen om eens per maand
een viering in Hoogmade te verzorgen
in de aula van de basisschool en de
andere zondagen hen hier te verwelkomen. Maar dat zal ook gaan gelden
voor de koren, de kosters, de misdienaars.
De gastvrijheid die wij vanuit Rijpwetering zullen gaan verlenen heeft dus ook
gevolgen voor onze parochiekern. Zo
heeft de jaarlijkse wisseling van de zaterdag en zondag tussen Rijpwetering
en Oud Ade half november al plaatsgevonden. Ook is er vaker een viering op
zondag in Rijpwetering.
Het is dus nu wel even goed opletten.

Oud Ade/Rijpwetering
Alle vieringen kunt u vinden in het
rooster achter in deze Samenstromen.
Zijn er vragen, neem dan contact op
met het secretariaat in Rijpwetering.
De contactgegevens staan achter in dit
blad.
Wij hopen op uw medeleven, souplesse
en bovenal uw gebed voor onze kerk in
deze streek.
Namens de beide pastoraatgroepen
en het pastoraal team,
diaken André van Aarle

Schoenendoosactie
Zondag 3 november stond de gezinsviering in de kerk van Oud Ade weer in
het teken van de jaarlijkse Actie Schoenendoos. Nico Hoogenboom was de
voorganger en hij had iets heel speciaals, namelijk de kist met goudstukken
van Zacheus! En wat nog leuker was:
de aanwezige kinderen mochten een
goudstuk mee naar huis nemen!
Tot op heden hebben 45 kinderen een
mooi versierde en gevulde schoenendoos ingeleverd (en als u dit stukje
leest, misschien nog wel meer!). Wij
kijken terug op een mooie viering en
bedanken iedereen die bijgedragen
heeft aan deze bijzondere actie!
Werkgroep gezinsvieringen,
Toos en Monique

Afscheid Susan Bouwmeester
Op 3 november heeft Susan Bouwmeester na 8 jaar afscheid genomen
van het kinderkoor LOSZ (Laat Ons
Samen Zingen). ‘Heel veel dank voor je
noten. Met plezier, veel genoten. LOSZ,
laat je los. Adios!’, zongen de kinderen
in het afscheidslied. Met veel enthousiasme heeft Susan het kinderkoor
begeleid. Zelfs toen ze in Delft ging
wonen, bleef ze het kinderkoor trouw.
Nu verhuist ze voor haar stage naar
Maastricht en is heen en weer reizen
niet meer haalbaar.
Susan bedankt voor je inzet en heel
veel succes in Maastricht.
Jan van Seggelen, voorzitter beheercommissie, heeft Susan toegesproken
en haar een mooi boeket bloemen
overhandigd namens de parochiegemeenschap.
Kinderkoor LOSZ is dus op zoek naar
een nieuwe pianist. Vind jij het leuk om
dit koor van zo’n 18 leden te begeleiden en kun je op vrijdagavond repeteren van 19.00 uur tot 20.00 uur, stuur
dan een mail naar jolandavanberkel@
hotmail.com.

Vrijwilligers gezocht voor de
bezoekgroep m/v
25 jaar geleden hebben Nel Wortman,
Corrie Castelijn, Ottie Olijerhoek, Truus
Koek, Annie van Es en Atie Rotteveel

de bezoekgroep voor ouderen opgezet
en hebben zich hiervoor vele jaren
ingezet.
Het is steeds weer fijn om te zien hoe
blij de ouderen zich voelen na een
bezoekje. Eens zullen wij allen in de
periode terecht komen waarin wij het
waarderen als er iemand aandacht aan
ons besteedt. Sinds mijn pensioen ben
ik, Greet de Jong, ook de ouderen gaan
bezoeken en met veel voldoening.
Nel, Truus en Annie doen dit ook nog
en vorig jaar heeft Tejo Janssens zich
bij ons aangesloten. Enkele dames van
bovenstaande groep hebben inmiddels
zelf de leeftijd bereikt om bezocht te
gaan worden. Daarom zoeken wij een
aantal jongeren en/of gepensioneerde
vrijwilligers die begaan zijn met de ouderen in onze gemeenschap. Hopelijk
ontvangen wij veel reacties!
Mocht u interesse hebben: Mijn
telefoonnummer is: (06) 178 680 33
Email: hjjong@xs4all.nl.
Hartelijk groet, Greet de Jong,
lid van de bezoekgroep
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H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vanuit de pastoraatgroep
December is voor mij de tijd
waarin ik graag alles op rijm ‘bereid’
en met wat inspiratie van boven
moet ook deze tekst daaraan geloven.
De advent nadert en daarmee een tijd
te besteden aan bezinning en barmhartigheid.
Vanaf 7 december, elke zaterdagmiddag van één tot twee,
is er Aanbidding in de dagkapel, doet u met ons mee?
En op dinsdagavond de 17e in Langeraar
staan er twee priesters speciaal voor u klaar;
Avond van Barmhartigheid, de kans om te verzoenen
en u met dit sacrament een keertje ‘schoon te boenen’.
Drie vieringen komen er Kerstavond weer,
om 19, 21 en 23 uur, ook deze keer,
Little Stars, het Emanuelkoor en laat in de nacht
wordt Faith als zangkoor daarbij verwacht.
Daarna een vroege mis op 1e Kerstdag,
met Cadans die dan voor ons zingen mag.
2e Kerstdag vieren we gewoon om 10 uur,
dat is voor die dag het gebruikelijke uur.
Oudejaarsavond houden we helemaal vrij,
bent u dan er Nieuwjaarsdag om 10 uur weer bij?
En op 5 januari om negen uur vijftien,
hopen we u allen in de viering te zien.
Om elkaar te wensen een gezegend Nieuwjaar
staat na die viering de koffie voor u klaar.
Tot slot vraag ik uw aandacht nog even
voor ‘n jubileum dat we volgend jaar beleven:
50 jaar bestaat dan onze Petruskerk
en iets daarvoor organiseren is best veel werk.
In het –nog op te richten- feestcomité
is ruimte voor zeker nog ‘n man/vrouw of twee.
Voor meer informatie: mail of bel ons even,
zodat we met elkaar dit jubileum kunnen beleven.
Namens de pastoraatgroep, Astrid de Haas

Kerst Sing-In Liturgisch
koor Cadans
Op woensdagavond 18 december
verzorgt Liturgisch koor Cadans een
Kerst Sing-In in de Petruskerk. Het koor
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neemt u mee op weg naar het Kerstfeest en zal een diversiteit aan Kerstmuziek ten gehore brengen. Het geheel
staat onder leiding van Wim Loos met
muzikale ondersteuning van leden van

het leerlingenorkest van Liefde voor
Harmonie. Na afloop mag u als blijk
van waardering een vrijwillige donatie
in de daarvoor bestemde mandjes
doen en staat er in de familieruimte
een kop koffie koffie/thee of glaasje
glühwein voor u klaar. Toegang is gratis. Kerk open vanaf 19.00 uur. Aanvang
19.30 uur. Alle leden van Cadans kijken
uit naar uw komst!

Crèche: Wij zoeken jou!
Vindt u het ook zo fijn als er op de
kleine kinderen gelet wordt, tijdens
de (anker) vieringen of bijvoorbeeld
Kerstmis? Wij zijn nu met een enthousiaste groep van 5 mensen, voor de
crèche, maar zoeken nog versterking.
Je bent maximaal 1x per maand aan de
beurt maar vaak minder, je kunt zelf
aangeven wanneer je wel of juist niet
kunt, we regelen de beurten meestal
via onze appgroep. Ben je geïnteresseerd en wil je een keer mee kijken bij
de crèche, app of bel me dan even:
tel. (06) 40 55 05 59.
Ingrid de Haas

Kom zingen bij de Little Stars!
Kinderkoor de Little Stars is altijd

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
opzoek naar nieuwe koorleden. Bij de
repetities zingen we leuke liederen
en spelen we een leuk spel. Naast de
vieringen zingen de Little Stars ook op
andere gelegenheden. Op 14 december geven we samen met Faith en Losz
een kerstconcert in de Mariakerk. In
mei volgend jaar zingen de Little Stars
samen met Faith op het Mariameimaandconcert in de kloostertuin in
Vogelenzang.
Dus zit jij in groep 3 of hoger en vind
je het leuk om te zingen, of te leren
zingen? Wij repeteren elke dinsdag van
18.30 tot 19.30 uur in de Petruskerk in
Roelofarendsveen. Voor vragen kan je
contact opnemen met Dennis Swiers
(prive@dennisswiers.nl).

Kerstwandeling
De voorbereidingen zijn inmiddels
in volle gang. De flyers worden vlak
na sinterklaas huis aan huis gedeeld.
We kunnen uw hulp nog steeds goed
gebruiken. We zoeken nog grote glazen
potten (grote potten van Hak), deze
kunt u inleveren in de Petruskerk of
op Baan 40. We zoeken nog mensen
die willen helpen met het delen van de
flyers. Ook zoeken we nog mensen die
tijdens de kerstwandeling een rol willen
spelen in één van de taferelen.
Voor vragen en aanmeldingen neem
contact met ons op:
Marian van Velzen, marian.van.velzen@
hetnet.nl of tel. (071) 331 29 21
Joze Koot, jozekoot@ziggo.nl of
tel. (06) 10 29 78 46.

Kindje wiegen
Tweede kerstdag om 14.00 tot 15.00
uur is er kindje wiegen in de Mariakerk.
We luisteren naar het kerstverhaal,
zingen met elkaar kerstliedjes en we
maken een leuk kerstknutselwerk voor
thuis.
Om dit allemaal weer goed te organiseren zijn we op zoek naar enthousiaste
mensen die ons hierbij willen helpen.
Voor vragen of aanmeldingen stuur
een mail naar jozekoot@ziggo.nl.
We hopen natuurlijk weer veel kinderen te zien tweede kerstdag samen met
hun ouders en/of grootouders. Wees
welkom!

Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je Kerk’
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans
komt rechtstreeks ten goede aan de
activiteiten van onze eigen, lokale
geloofsgemeenschap, onderdeel van
de Franciscusparochie. Doet u allemaal
weer mee? Dat is hard nodig. Want
waar je om geeft, dat wil je behouden.
En als het even kan, laten groeien.
Geven voor de kerk waar u uw geloof
in God met anderen kunt delen, waar
naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie is. Een plek die
we het huis van God mogen noemen,
waar sacramenten worden bediend en
waar iedereen altijd welkom is. U geeft
om uw kerk, geef daarom tijdens Actie
Kerkbalans ook voor uw kerk. Help mee
en geef aan de kerk wat u kunt missen.
Vanaf 18 januari krijgt u de informatie
en intekenformulieren weer thuisbezorgd, in sommige wijken tegelijkertijd
met de Samenstromen. Heeft u meer
of nieuwe intekenformulieren nodig
heeft, kunt u contact opnemen met
het secretariaat of per mail kerkbalans.
roelofarensveen@rkgroenehart.nl.
Als de intekenformulieren niet bij u
opgehaald worden, kunt u ze inleveren
op onderstaande adressen:
• Zorgcentrum locatie Jacobus, Saskia
van Uylenburchlaan 1, Oude Wetering. De brievenbus voor de Actie
Kerkbalans vindt u na het passeren
van de ingang links, achter in de gang
bij de bewonersbrievenbussen. U
kunt dagelijks terecht tot 17.30 uur.
• Hof van Alkemade, Schoolbaan 2a,
Roelofarendsveen. De brievenbus
voor de actie Kerkbalans vindt u in de
hal bij de trap bij de gewone brievenbussen. U kunt dagelijks terecht
tussen 8.30 uur en 20.00 uur.
• Secretariaat Parochiekern Emanuel,
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
• Secretariaat Mariakerk, Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ Roelofarendsveen
• Dhr. N Kleyn, Sotaweg 1, 2371 GA
Roelofarendsveen
• Dhr. K. Zoet, Middenweg 24, 2371 GR
Roelofarendsveen

• Mail naar kerkbalans.roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Doordeweekse vieringen
Petruskerk - Iedere dinsdag op 9.00
uur (niet op 24 en 31 december). Na de
viering is er koffie.
Iedere woensdag om 7.00 uur (niet op
25 december en 1 januari).
Gogherweide - Iedere vrijdag (niet op
20 december)
Zorgcentrum Jacobus - Iedere zaterdag
om 16.00 (niet op de 1e zaterdag van
de maand).
LET OP: zaterdag 21 december is er
een eucharistieviering speciaal voor
kerstmis en op 1 februari is er ook een
(extra) eucharistieviering.

Oproep uit de Beheer
Commissie Parochie (BCP)
Wie wil ons, allemaal geen type- en
notuleersterren, helpen? We zitten
dringend verlegen om een notulist(e)
voor de vastlegging van onze vergaderingen, eventueel uit te breiden met
wat secretariële werkzaamheden. De
BCP vergadert zo’n 9 keer per jaar de
vergadering wordt verlicht door een
notulist(e).We zijn met 5 mannen, voor
wat meer diversiteit is een vrouw natuurlijk extra welkom. Heb je interesse,
bel mij tel. (06) 30 03 0744 of email:
wimvanklink@gmail.com, ik neem dan
snel contact op.
Ik kijk met verlangen uit naar een
positieve reactie, dank alvast.
Namens de BCP, Wim van Klink

Concerten en activiteiten in
de kerst in onze kerken
14 december Faith, Little Stars en
Losz in de Mariakerk (19.30 uur)
18 december Cadans in de Petruskerk
(19.30 uur)
21 december Scala en Joy in de
Mariakerk (20.00 uur)
22 december Kerstwandeling vanuit de
Mariakerk (tijd volgt op flyers)
26 december Kindje wiegen in de
Mariakerk (14.00 uur)
De diverse bezoeken en vieringen van
de scholen zijn hier niet vermeld.
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Kerstgroet
Op 4 november brandde de kerk van Hoogmade/Woubrugge
geheel af. Het is nog zo kort geleden. De pijn en het verdriet
zijn nog steeds aanwezig. Toch moeten we verder. Wij gaan
de advent in. Deze tijd kenmerkt zich door hoop. Hoop dat
de Heer mag komen. Enerzijds vieren wij met Kerstmis dat
Christus op aarde is verschenen maar anderzijds is het van
groter belang dat wij Christus herboren laten worden in ons
hart, in ons leven. Als kerk en als gelovigen mogen wij voor
dat laatste bidden. Bidden voor anderen en voor onszelf. Wij
bidden dat de hoop op Gods aanwezigheid in ons leven, ons
leven ook mag vernieuwen. Christenen zijn mensen van de
hoop. En hoop doet ook leven.
Het pastoraal team wenst u allemaal een gezegende
adventstijd en vanaf 24 december een zalig kerstfeest!!
Diaken Van Aarle

Worldwide Candle Lighting,
(kaarsen branden wereldwijd) voor
overleden kinderen
Op 8 december om 19.00 uur is in de HH. Petrus en Pauluskerk, Noordeinde 24 te Aarlanderveen een herdenking
voor overleden kinderen en kinderen die het levenslicht niet
hebben gezien. De herdenking is voor ieder die wel of niet
gelovig is en die het gemis van zijn kind altijd blijft voelen.
Iedereen is welkom, naast de ouders ook verdere familie en
vrienden.
We branden deze avond kaarsen, we lezen gedichten voor
en de koorleden van Lords Voice laten hun stemmen horen.
Ook de naam van uw kind wordt weer genoemd. U hoeft zich
niet van te voren op te geven maar het mag wel. Op deze
avond is er ook een pastor aanwezig. Na de herdenking is er
gelegenheid voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen is er limonade. U bent van harte welkom!
Voor inlichtingen kunt u altijd bellen naar Truida Stegeman
tel. (0172) 60 39 56, Monica Grisel tel. (06) 46 52 24 97 of
Betty Staartjes tel. (0172) 60 46 73 of tel. (06) 20 97 73 09.
Vriendelijke groet van ons allen en tot ziens!

Retraite pastoraal team
Ieder jaar in januari gaat het pastoraal team gezamenlijk op
retraite in een klooster. We nemen daar 3 drie dagen voor.
In deze dagen nemen we niets van werk mee, alleen ons zelf.
Het zijn dagen van gesprek, uitwisseling, geloof en leven de32
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len, bidden en lezen. Dit keer zullen wij afwezig zijn op 20, 21
en 22 januari. Voor pastorale zaken kunt u terecht bij de secretariaten. Onze emeriti-pastores zullen bereid zijn om ons
in deze 3 dagen te vervangen indien nodig.
Diaken Van Aarle

PCI van de H. Clara
Beste mede parochianen,
PCI is de afkorting van Parochiële Caritas Instelling, in het
verleden armenbestuur genoemd. De doelstelling is echter
hetzelfde gebleven; vanuit het Christelijk geloof materiële en/
of financiële hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben,
ongeacht geloof, afkomst of levensovertuiging. Nadat de
overheid steeds meer een sociaal vangnet creëerde voor de
samenleving, hield dat in dat steeds minder een beroep werd
gedaan op de kerkelijke instanties. Toch blijkt dat ook in deze
tijd mensen tussen wal en schip vallen. In die gevallen probeert de PCI een rol in te vervullen en hulp te verstrekken.
In het Kerkelijk Recht is opgenomen dat binnen een parochie
één parochiebestuur en één PCI bestuur is. Beide besturen
zijn verantwoording schuldig aan het Bisdom. Na de fusie
van de parochies naar de parochie Heilige Clara heeft het
enige tijd geduurd voordat de fusie van de PCI-en een feit
was. In goed onderling overleg met de PCI en van de verschillende kernen en ondersteund door het Bisdom heeft dit tot
de fusie geleid. Eind juli heeft de Bisschop per decreet met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de fusie vastgesteld.
Het nieuwe bestuur van de PCI H. Clara parochie bestaat uit:
Ton den Haan		
voorzitter
Jolanda Mank		
secretaris
Aart Rietveld		
penningmeester
Anita van der Poel
penningmeester
Marcel van Tol		
grond en pachtzaken
John Kempen 		
diaconie
De intentie is om dit jaar de vorming van de lokale werkgroepen in de kernen van de parochie af te ronden. De
lokale werkgroepen vangen de signalen van noden binnen
hun kern op en zorgen voor hulp aan mensen die dat nodig
hebben. Later komen wij terug om de samenstelling van de
werkgroepen aan u bekend te maken en zullen zij zich ook
voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de PCI, Ton den Haan

Clara & Franciscus Algemeen
Belangstelling?
U begon aan dit artikel in Samenstromen. Dat kan betekenen
dat u bij de kerk betrokken bent. Misschien bent u vrijwilliger
of kerkganger, misschien wel allebei. Het kan ook zijn dat u
geen van beiden bent, alleen geïnteresseerd, en dáárdoor
betrokken. U heeft belangstelling voor wat in dit blad wordt
geschreven. Bij uw belangstelling sluiten wij graag aan.
Een kerk is meer dan een gebouw alleen, dat begrijpt u. De
mensen erin en er omheen vormen die kerk, een gemeenschap die het waard is om bestaande en nieuwe activiteiten
te ontwikkelen en uit te voeren. De weekendvieringen zijn
het meest bekend, net als Kerstmis en Pasen. Daarnaast zijn
er ook veel bijzondere vieringen. Vooral wanneer parochianen overlijden komen veel mensen (terug) in de kerk. Ook
bij vieringen van het H. Doopsel van jonge kinderen en zo
af en toe een huwelijkssluiting. Veel minder bekend is de
bezoekgroep in een parochie. Op gezette tijden bezoeken
leden van deze werkgroep mensen die alleen zijn of om andere redenen wel wat aandacht verdienen. Met de koren, de
kosters, de leden van de pastoraatgroepen, de secretariaten,
de kerkwerkers, de verzorgers van de begraafplaatsen, de
beheercommissies en de parochiebesturen zijn de leden van

het pastoraal team week in week uit doende om van deze
gemeenschap een levende en levendige gemeenschap te
maken. En niet te vergeten de werkgroepen onderhoud die
de gebouwen in prima conditie houden. Ondanks hun vrijwillige inzet kost dat veel geld, net als bij u in het gezin of in uw
thuissituatie.
In januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Wij vragen u uw belangstelling om te zetten in een bijdrage aan die
actie. Uw belangstelling op zich is ons al veel waard, en met
uw bijdrage kunnen we vele mooie dingen voor de lokale
geloofsgemeenschap mogelijk maken. Elke kern als deel van
het geheel op zijn eigen manier met zijn eigen mogelijkheden
en eigen middelen. En daar waar middelen soms tekortschieten draagt het overkoepelend federatiebestuur bij.
Want zoals Paulus, in zijn tijd, al schrijft aan de christenen in
Korinthe: we zijn samen dat éne lichaam van Christus. Zo zijn
ook wij in onze eigen kernen afzonderlijke geloofsgemeenschappen, maar door Christus in de gehele parochiefederatie met elkaar verbonden. Mogen wij in januari op uw steun
rekenen?
Het federatiebestuur

OMZIEN naar de ander
Somalische maaltijd biedt hoopvolle
toekomst in Somalië
De BVA, Bisschoppelijke VastenActie, heeft gekozen voor
het Adventsactie-project: ‘verbetering van de Geboortezorg
in Somalië’. TRÓCAIRE, de katholieke internationale hulporganisatie, heeft een gezondheidscentrum in Dolow , in Zuid
Somalië. Trócaire wil het veel te hoge percentage moeder- en
babysterfte in de kampen bij Dolow terugdringen. De vroedvrouwen die er werken, missen de nodige kennis en het
ontbreekt er aan heel veel hulpmiddelen. Onze bijdrage voor
deze Adventsactie zal ertoe bijdragen dat Trócaire de vroedvrouwen een betere opleiding kan geven én het centrum de

hoognodige hulpmiddelen kan verstrekken. Om dit project
te ondersteunen organiseert de MOV-werkgroep van de
Clara een
‘Speciale’ Somalische maaltijd
waar: in het Parochiehuis in Nieuwkoop, naast de kerk
wanneer: vrijdag 6 december
tijd: inloop 17.30 uur, aanvang 18.00 uur
meenemen: 3x B: bord, beker en bestek
voor wie: iedereen is van harte welkom;
neem gerust iemand mee!!!
aanmelden: graag! bij de MOV-leden van uw parochiekern,
of bij het secretariaat
kosten: vrijwillige bijdrage na afloop
(volledig voor het Adventsproject!)
Weet u, dat er vele Somaliërs in de Clara-parochie woonachtig zijn? Dankzij de samenwerking met de organisatie ‘Tom
in de buurt’ zijn enkelen van hen bereid om hun talenten te
gebruiken voor de organisatie van deze avond! Zo wil een
aantal van hen helpen bij het koken van de maaltijd. Tevens
zijn we in gesprek met iemand die een bijzondere band heeft
met Somalië(ers) en er graag over wil vertellen. Hij zal voor
een boeiende presentatie zorgen. We rekenen graag op een
grootse opkomst.
Werkgroep MOV
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ROOSTER H . CLAR A P AR OCHIE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• B. Bosma

zaterdag
30 november
1ste Advent
zondag
1 december
1ste Advent

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90

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

zaterdag
7 december
2de Advent

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

zondag
8 december
2de Advent

zaterdag
14 december
3de Advent
zondag
15 december
3de Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij • Kinderkerk
• B. Bosma
19.00 uur: Worldwide Candle Lighting
(koor: Lord's Voice)
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Together
• A. van Aarle
10.00 uur
• Peuter- & Kleuterkerk

dinsdag
17 december
Avond van de
Barmhartigheid
Pastor B. Bosma
Aarlanderveen en Leimuiden
pastorbosma@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 434 688 45
Maandag niet beschikbaar

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

woensdag
25 december
Kerstmis
donderdag
26 december
Tweede Kerstdag

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider
19.00 uur: Kerstsamenzang
19.30 uur
• Gebedsviering
• Together
• Pastoraal Team
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. Bosma

zaterdag
21 december
4de Advent
zondag
22 december
4de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. Bosma

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• De Cantorij
• H. van de Reep
17.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Gelegenheidskoor • Gezinsviering
• A. van Aarle
21.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij + Koperensemble DSS
• B. Bosma
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Lord's Voice
• H. van de Reep
10.00 uur
• Kindje Wiegen

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• B. Bosma
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• A. van Aarle
13.00 uur: Kindje Wiegen
10.00 uur
• Eucharistieviering • Samenzang
• J. Glas + A. van Aarle

zaterdag
28 december
zondag
29 december

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

dinsdag
31 december
Oudjaar

Wekelijks

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• B. Bosma

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

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

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

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• H. van de Reep

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• De Horizon
• A. van Aarle
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Patroonsfeest/Kinderwoorddienst
• B. Bosma
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia • B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante
• Kinderwoorddienst
(koffie na de viering)
• A. Beenakker

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Organist met cantor
• B. Bosma
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Gezinsviering
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Organist met cantor
• J. Glas
17.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderviering
• H. van de Reep
23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Waïmbaji
• H. van de Reep
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas

12.00 uur
• Kindje Wiegen

10.30 uur
• Kindje Wiegen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Allegro • Gezinsviering
• A. van Aarle
21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Andante & Cantabo
• H. van de Reep
9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas
14.00 uur: Kindje Wiegen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. Bosma

17.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gezinsviering
• Parochiaanvoorganger
21.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Revival
• A. van Aarle
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Caecilia
• H. van de Reep

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• A. van Aarle
9.15 uur
• Eucharistieviering • De Horizon
• Koffie en oliebollen na de viering
• J. Glas
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro
• M. Hoogenbosch
Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

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

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist met cantor
• M. Hoogenbosch
19.00 uur
• Oudejaarsviering • Waïmbaji
• Na afloop oliebollen
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• B. Bosma
19.00 uur
• Oudejaarsviering
• J. Glas

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

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

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

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24
zondag
1 december
1ste Advent

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

zaterdag
7 december
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild

H. Mariakerk
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

zondag
8 december
2de Advent

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

zaterdag
14 december
3de Advent
zondag
15 december
3de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor
• Koffie na de viering
• J. Glas

zaterdag
21 december
4de Advent

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

zondag
22 december
4de Advent
dinsdag
24 december
Kerstavond
dinsdag
24 december
Kerstavond
woensdag
25 december
Kerstmis

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

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

23.00 uur
• Woord- & Communieviering
• St. Caeciliakoor
• M. Hoogenbosch
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• B. Bosma

14.00 uur
• Kindje Wiegen

donderdag
26 december
Tweede Kerstdag
zaterdag
28 december

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

zondag
29 december

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

dinsdag
31 december
Oudjaar

Wekelijks

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

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

CHI E

DECEMBER 2019

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

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

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

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

H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ
• A. van Aarle
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie in Hoogmade
• M. Hoogenbosch
19.30 uur
• Vesperviering in de Hervormde kerk
• A. Vijftigschild en koor LEF

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Kathedrale Laurentius & Elisabeth
Cantorij
• TV-viering
• J. Glas
19.00 uur: Worldwide Candle
Lighting
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• H. van de Reep
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• A. van Aarle

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Gebedsleider
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. Bosma

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• Familieviering
• M. Hoogenbosch
23.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cadans
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• LOSZ & Joy
• Th. Dingjan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy & Nederlandstalig Koor
• Viering is in De Schuur
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• B. Bosma
15.00 uur: Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy (uit Rijpwetering & Oud Ade)
• B. Bosma

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Emanuelkoor
• Parochiaanvoorganger

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantor
• Th. Dingjan
19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Dameskoor OA/RW
• Bisschopswijn en oliebollen
na de viering
• A. van Aarle
Een keer per twee weken een viering op
dinsdag om 9.30 uur

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

ROOSTER H . CLAR A P AR OCHIE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel. (071) 331 24 59
Donderdag niet beschikbaar

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
woensdag
1 januari
Nieuwjaar

zaterdag
4 januari
Driekoningen

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

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90
10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. Bosma

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

zondag
5 januari
Driekoningen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas

zaterdag
11 januari
Doop van de Heer

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Cantors
• Gebedsleider

zondag
12 januari
Doop van de Heer

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. Bosma

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

zondag
19 januari

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

zaterdag
25 januari

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

zondag
26 januari

10.00 uur
• Peuter- & Kleuterkerk

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

zaterdag
1 februari
Maria Lichtmis

h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
Vrijdag
38 niet beschikbaar

9.30 uur
• Oecumenische viering
• Nooit Alleen
• In de Gereformeerde Kerk in Ter Aar
• Ds. M. van der Zwaag + A. van Aarle
11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Spirit
• A. van Aarle
19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Jubilans
• M. Hoogenbosch

zondag
2 februari
Maria Lichtmis

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• De Cantorij
• Kinderzegen (terugkomviering
dopelingen), kinderkerk
• H. van de Reep

Wekelijks

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• B. Bosma + M. Hoogenbosch

Iedere woensdag een viering om 19.00 uur

JANUARI 2020
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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. Bosma
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• A. Vijftigschild
• Nieuwjaarsreceptie na de viering

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• A. Vijftigschild

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. Bosma

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Parochiaanvoorganger

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

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Canta Libre
• A. van Aarle
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
• F. van der Ven

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Organist met cantor
• F. van der Ven

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas
11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Horizon
• Kinderzegen (koffie na de viering)
• H. van de Reep

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Andante
• J. Glas

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Kinderzegen
• J. Glas

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

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24
woensdag
1 januari
Nieuwjaar

zaterdag
4 januari
Driekoningen

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

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

zondag
5 januari
Driekoningen

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

zaterdag
11 januari
Doop van de Heer
zondag
12 januari
Doop van de Heer

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

zaterdag
18 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

zondag
19 januari

zaterdag
25 januari

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge

zondag
26 januari

m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 830 611 93
Donderdag niet beschikbaar

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

zaterdag
1 februari
Maria Lichtmis

zondag
2 februari
Maria Lichtmis

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caeciliakoor + Akkoord
• Met Kinderzegen en Blasiuszegen
(koffie na de viering)
• A. Vijftigschild

Wekelijks

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

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

H. Mariakerk
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

CHI E
H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

JANUARI 2020
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering - Pastoor van
der Plaatstraat 17

H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Woord- & Communieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
(Nieuwjaar wensen)
• H. van de Reep

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie in Hoogmade
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. Bosma
10.00 uur
• Oecumenische viering
• A. van Aarle + Ds C. Jonkheer +
Ds J. Bervkens

11.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Th. Dingjan

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma
9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Little Stars
• H. de Groot

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. Bosma

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

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

9.15 uur
• Woord- & Communieviering
• Enjoy
• Locatie in Hoogmade
(Presentatie communicanten)
• M. Hoogenbosch
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)

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Ineens is het alweer december. De maand van bijzondere dagen en bijzondere
mensen. De advent begint, we gaan naar Kerstmis!
In deze spraakwater gaan we het hebben over de 12 dagen van kerstmis. Van de
nacht van de herders tot driekoningen.
Ik wens iedereen een mooie adventstijd en hele fijne en sfeervolle kerstdagen.
En voor 2020 een mooi jaar waarin je wensen en dromen mogen uitkomen!
(kijk je ook op onze facebookpagina? facebook.com/SamenstromenSpraakwater)

Geloofsvraag
Is het Christelijk geloof: saai;
onwaar en achterhaald?
Allemaal hebben we het wel eens, een
droom waarin we dromen over alles
wat scheef is in het leven, in onze maatschappij, in de wereld… Een droom die
je niet van je af kunt zetten.
Kunnen we wat met deze dromen?

De 12 dagen van kerstmis

Nee, het is maar een fantasie, het

We zijn begonnen met de advent. Een tijd van verwachting en afwachten.
Wij hebben thuis altijd vier kaarsen staan. Elke zondag steken we een kaars aan.
Zo tellen we af naar kerstmis. Doen jullie dat ook? De twaalf heilige nachten lopen
van kerstavond tot driekoningen. Deze periode wordt ook wel de “twaalf heilige
nachten” genoemd. Er is een Engels kerstliedje over dat “the twelve days of Christmas” heet. Er is een mooie Nederlandse versie van Jan Rot (kijk en luister maar
eens op YouTube).

gedachte. Het is gewoon niet zo. Het

leven is zoals het is. Het is maar een

Na kerstavond vieren we gezellige dagen, misschien wel met familie en vrienden.
Na oud en nieuw ruimen veel mensen de kerstspullen op. Het feest is voorbij.
Maar de kersttijd nog niet afgelopen! Die duurt tot driekoningen en de doop van
de Heer. Je kunt in deze periode elke avond weer een kaarsje aansteken bij de
kerststal. Of je kunt de drie koningen pas later bij de stal zetten, na een reis door
de kamer. Twaalf bijzondere dagen.

bestaan moet je nemen zoals het is.
Nee, de droom is over een andere wereld, een wereld die niet de onze is. Een
soort wereld als die we in films zien. Je
droomt ervan dat het beter kan, maar
het is niet hier. Ja, de droom herinnert
ons dat er een oplossing is voor de
gebrokenheid van het bestaan hier. Het
christelijk geloof gaat over een droom
die niet onwerkelijk is. Een droom die
werkelijkheid is geworden. Als christenen geloven we dat God in beweging is
gekomen, dat de droom voor reparatie
van een gebroken wereld uitkwam. God

(naar: Geloven Thuis, zie geloventhuis.nl)

deed dat door Jezus te sturen. En iedereen kwam naar Hem toe. Massa’s men-

De koningsster
Een ster keek naar de aarde
en zei, weet wat ik zie?
Ik zie beneden koningen,
niet een, niet twee, maar drie
Ze willen vast naar ‘t kindje
om cadeautjes te gaan geven
maar ze moeten niet verdwalen
dus ik wijs de weg wel even.
Kom maar mee, drie koningen
ik geef de richting aan
als je me volgt, zie je vanzelf
de weg die je moet gaan.
Zo bracht de ster ze keurig
naar het kindje - klein en teer
42
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sen hebben voor Hem in de rij gestaan.
en knielden de drie koningen
voor de kribbe neer.
En toen de koningen allang
weer weg waren gegaan
bleef die mooie gouden ster
stralend aan de hemel staan.
Bron: Marianne Busser & Ron Schröder,
Kerstpoëzie

Mensen die een gebroken bestaan hadden op de een of andere manier. Dat is
wat mensen in Jezus herkenden. Weet
je wat Jezus van zichzelf zegt: “Jezus
zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Niemand kan bij de Vader komen
dan door mij. ” (Joh. 14:6) Als je denkt
dat het christelijk geloof oud is, saai en
achterhaald… Waar hebben we het dan
over? Misschien over wat mensen ervan
hebben gemaakt? Of wat je soms ziet?
Ontdek het zelf eens. Beoordeel zelf.
Laat je zelf maar verrassen.
Priester Bouke Bosma

SAMEN

onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.605 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf,
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Josine
Verhagen-van Velzen.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop
Kopij nr. 1 (februari 2020) kunt u uiterlijk op
13 januari aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 31 januari.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

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

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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

N
E
R
E
JONG
Kent u de groep Prego?

Prego staat voor Passievol Ruimdenkend En Gelovig Onderweg. Ongeveer één keer per zes weken komt de groep
jongeren bij elkaar in de Petruskerk om gezellig samen te
eten en zich daarna te verdiepen in een inhoudelijk thema.
Dit jaar staan de verschillende heiligen centraal. Na een
presentatie over een heilige wordt er in kleine groepjes
verder gesproken. De avond wordt altijd afgesloten met
een gebedsmoment.

Nieuwsgierig naar Prego? Sluit aan! (zie agenda). De bijeenkomst start met een inloop om 17.00 uur. Om 17.30 uur gaan
wij aan tafel. Het duurt tot 21.00 uur. Voor vragen kun je
mailen naar rkj.prego@gmail.com.

Yoran in Amerika
Mijn eerste maand zit er alweer
op. In deze column zou ik u graag
willen uitleggen waar mijn werkzaamheden bij de daklozenopvang
uit bestaan. Het Bethesda project,
zoals de daklozenopvang heet,
heeft mij de ogen geopend.

het Mediacollege te Amsterdam en
werk ik naast mijn stage en school bij
Restaurant Kom Eten.
Als ik in het weekend vrij ben spreek
ik graag af met vrienden en familie.

Sinds de pastoor bij ons in groep 5
kwam om te vertellen over het misdienaars schap, ben ik
eigenlijk meteen misdienaar geworden. Bij ons in de federatie is het niet zo dat ik niet hetzelfde doe als de misdienaars.
Het enige wat ik meer doe is de hosties uitdelen en het
wierook klaarmaken en aanzetten. Verder is er niet veel
veranderd ten opzichte van het misdienaars schap.
Ik vind het fijn om de pastoor te helpen. Ik haal hier veel
voldoening uit en wil dit dan ook blijven doen. Op de zondagochtend geef je de mensen in de kerk ook het gevoel van
betrokkenheid.
Wanneer ik vertel dat ik acoliet ben, zeg ik eigenlijk niet veel
meer als dat ik een ‘opgevoerde misdienaar’ ben. Ik ben
ingewijd waardoor dat mij een volleerd acoliet maakt.

Het is opgericht door de Norbertijnse priester Domenic Rossi en
uitgegroeid van een vrijwilligersinitiatief tot een professionele
organisatie verspreid over heel Philadelphia. Fr Rossi heeft
mij op mijn eerste werkdag rondgeleid. Tijdens deze rondleiding heeft hij meerdere malen de filosofie van het project
op mijn hart gedrukt. Deze luidt: “Om familie te zijn voor hen
die geen familie hebben”. Dit houdt in dat iedere dakloze
die langskomt behandeld wordt alsof het een familielid is.
Een van de vestigingen waar ik werk heet: Mijn broeders
huis. Hier wonen 20 mannen die worstelen met alcohol- en
of drugsverslavingen. De werkzaamheden die ik verricht
bestaan uit dingen als koken, schoonmaken of tuinieren.
Wat ook belangrijk is tijdens het werk, zijn de momenten dat
je praat met de gasten. Met deze gesprekjes krijg je steeds
meer een band met iedereen. Je bent nu eenmaal allemaal
broeders van elkaar.

Wie zit er in dat pak?!
In de rubriek van deze maand spreek ik met Zoë van der
Meer (19). Zoë is nu 3 jaar acoliet in de kerk van Hoogmade/
Woubrugge. Reden genoeg dus om te ontdekken wie Zoë is
en waarom zij elke maand in het pak zit.
Momenteel ben ik derdejaars studente mediamanager aan

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

AGENDA
Solid Friends Noorden: 6 December
Rock Solid Noorden: 20 december

Rock Solid Aarlanderveen : 13 december
Prego Roelofarendsveen : 5 december

