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Oktober, herfstmaand met wind, regen en ook wel wat zon. Een prima maand om de Samenstromen te lezen bij de open haard of 
onder een dekentje op de bank. Maar na het lezen, kunt u er op uit. Want er gebeurt weer genoeg. Cursussen, federatieweek met  
o.a. een symposium. 

Het team is al bezig met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel en de kernen bereiden zich voor op 
de oogstdankdag en Allerzielen. Voor onze vrijwilligers breken weer drukke maanden aan (tot eind van het jaar). Wij wensen iedereen 
goede laatste maanden van het jaar en God’s zegen over alle werkzaamheden.

Namens de centrale redactie Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Bep Verdel
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Zag ik laatst midden op de stoep tus-
sen de stoeptegels een boeketje made-
liefjes. Leuk dat iedereen het had laten 
zitten. Niet overheen gelopen, geen 
verdelgingsmiddel er op, niet uitgetrok-
ken, nee, gewoon laten groeien. Stond 
echt feestelijk.

Nieuw leven tussen grauwe stenen 
tegels.

Veel wordt zo zakelijk in deze tijd. Alles 
moet op rolletjes lopen. De tuin is bete-
geld, want dat scheelt een hoop werk. 
Het fietspad in een mooi bos moet 
worden geasfalteerd, want dat fietst 
lekkerder en geeft geen modder. De 
houten meerpalen worden vervangen 
door kunststof, want dat vergt geen 
onderhoud. De bewerkelijke grasmat 
wordt vervangen door kunstgras. 

Als je in de winkel staat en er staat 
iemand vóór je een kletspraatje te 
houden, erger je er aan dat je moet 
wachten. Dat overkomt mij ook, want je 
hebt altijd het gevoel dat je haast hebt. 
Alles moet snel en efficiënt. Als je even 
iets zakelijks vraagt aan een “bekende”, 
heb je kans dat je de volgende dag 
een rekening in de bus vindt voor het 
gegeven advies. Dat is mijn vader echt 
eens overkomen met een “bevriende” 
advocaat!

We moeten ook wel veel (denken we) 
en het leven is gehaast, te gehaast om 
eens de tijd te nemen voor elkaar. We 
sturen sneller een berichtje dat even 

gezellig leuteren door de telefoon of 
bij de supermarkt of even “een bakkie” 
doen met elkaar. 
Zakelijk, snelheid en efficiëntie is alle-
maal goed en helpt ons gestructureerd 
te leven, maar laat het eens los. Doe 
eens gewoon wat in je opkomt. Neem 
eens een beetje rust, want dat heb je 
ook nodig.
Als we met Onze Lieve Heer zouden 
kunnen appen deden we dat misschien 
ook nog wel.
En de kerk blijft leeg. Terwijl dat nou 
bij uitstek een gebouw is om elkaar en 
God te ontmoeten.

Zing eens mee in de samenzang en 
drink na afloop dat kopje koffie mee. 
Doe eens als dat madeliefje en breek 
door de grijze sleur van zakelijk, snel en 
efficiënt heen.

Het leven wordt er rijker door.

Rob Aupers

INHOUD



Ik schreef het al eerder, het kerkelijk 
leven verandert van cultuurgelovig, 
naar keuzegelovig. Dit proces voltrekt 
zich vanzelf omdat in rap tempo steeds 
minder mensen die geboren worden 
van huis uit katholiek zullen zijn. 

Het is nodig om ons weer af te vragen 
wat de identiteit is van onze kerk en 
van ons persoonlijk geloofsleven. In de 
nieuwe situatie zien wij mooie nieuwe 
initiatieven ontstaan:
In kernen gaan gelovigen zelf voor in het 
rozenkransgebed in de maanden mei 
en oktober.

Het Ankerproject krijgt steeds meer 
grond onder de voeten. De waarde 
van de verdieping en catechese 
voor kinderen en ouders en andere 
belangstellenden komt steeds meer 
in beeld. Inderdaad er moet meer 
moeite gedaan worden. Het kind doet 
niet zomaar meer de Eerste Heilige 
Communie, omdat het nu eenmaal zo 
hoort. Nee, ook ouders zullen er actief 
bij betrokken worden en zich laten 
verdiepen in het geloof en de kerk 
gemeenschap. Die moeite is juist goed. 
Iets waar je eigenlijk geen moeite voor 
hoeft te doen, kan niet veel waard zijn.

De geloofs- en Bijbel- en ethiekcursus 
die wordt aangeboden voor de hele 
federatie is ook een aanbod waar 
mensen op af komen. Ook hiervoor 
geldt: Je moet even moeite doen maar 
degenen die komen, willen ook echt 
meer weten en beleven. 

De terugkerende federatiefeestweek is 
ook zo’n week met tal van activiteiten. 
Door heel de federatie heen, kunt u 
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bijna iedere dag bezig zijn met het 
geloof en anderen ontmoeten.

In de dorpen Nieuwveen en Zevenhoven 
start op 6 oktober de 40dagenreis. 
Alle parochianen uit de hele federatie 
kunnen hier aan mee doen. Maar liefst 6 
weken achter elkaar zal in huisgroepen 
over het geloof gesproken worden. Wilt 
u mee doen of er meer van weten? Kom 
dan op 6 oktober om 10.00 uur naar 
sporthal de Vlijt in Zevenhoven voor de 
oecumenische aftrap viering van deze 
reis. 

Viering van deze reis
Tijdens en na deze viering kunt u zich 
alsnog opgeven voor de mooie 6 weken 
die dan volgen. Het kost misschien wat 
moeite, maar dan heb je ook wat.

En laten wij ook de mooie 
bedevaartreizen naar Kevelaer en 
Lourdes niet vergeten die ieder jaar 
worden georganiseerd. Ieder jaar 
blijkt hier hoe dat mensen uit dorpen 
verbindt en het geloof versterkt.

Ja, de kerk leeft…..anders dan vroeger. 
Maar dat geeft niet. De toekomst zal nog 
meer veranderingen vragen, maar wij 
hoeven niet bezorgd te zijn. Van belang 
is, dat u blijft kiezen voor het geloof in 
God. En voor die relatie met Onze Lieve 
Heer zullen we op een andere wijze 
weer nieuwe moeite moeten doen, 
creatief moeten zijn en elkaar helpen en 
bijstaan. De kerk leeft…………….

Diaken André van Aarle

De kerk leeft…
Met moeite… En dat is goed

Pastoraal

Langzaam maar zeker groeien wij als kerkgemeenschappen naar een nieuwe situatie. Een situatie waarin 
wij op een eenvoudige maar zichtbare manier kerk willen zijn. Hoewel ieder dorp nog een eigen kerkge-
bouw heeft, richten wij ons als pastoraal team niet meer zozeer op ieder dorp, maar werken wij aan de 
toekomst door in de breedte van de parochiefederatie ons in te zetten voor vernieuwing en verdieping.
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Verdieping
Het Anker 
Deze maand gaan we begin-
nen met een nieuwe serie van 
zes Ankerzondagen. Gezinnen 
met een communicant en/of 
een vormeling hebben voor de 
zomer persoonlijk een uitnodi-
ging ontvangen. Intussen zijn de 
aanmeldingen van de gezinnen allemaal verwerkt. De verschil-
lende teams hebben hard gewerkt om hun voorbereidingen 
te maken. De mensen van de koffie en de ‘catering’ staan in de 
startblokken. We hebben er zin in en zijn benieuwd wat kinde-
ren, ouders én begeleiding dit jaar zullen ontdekken over Gods 
liefde, over Jezus en over de Heilige Geest.
De Ankerzondag bestaat uit twee onderdelen: een catechese-
uur en de eucharistieviering. Ook zonder een communicant  
of vormeling bent u welkom met uw gezin maar we zien dan 
wel graag een aanmelding, zodat we weten dat u komt.  
info@rkgroenehart.nl.
De Ankerzondagen worden gehouden in de Adrianuskerk in 
Langeraar en de Petruskerk in Roelofarendsveen. Meer infor-
matie op www.rkgroenehart.nl/het-anker/.

Van wal steken…
De communicanten en hun ouders steken deze maand van wal 
met een ‘zoek- en vindspel’ in de kerk. Er zijn allerlei hoeken 
en plekken in de kerk met een bijzondere betekenis, zoals de 
Mariakapel, de godslamp, de doopvont en het altaar. Wat is er 
allemaal te zien en wat betekent het? Samen gaan we kijken en 
zoeken. De oudere en jongere broertjes en zusjes volgen hun 
eigen programma.
Na dit alles komt iedereen samen in de eucharistieviering en 
na afloop zien we elkaar bij de koffie en een broodje.

Vormselkracht
Eind november komt Mgr. Van den Hende het Heilig Vormsel 
toedienen in de Clara parochie. Dat wordt groot feest voor 23 
kinderen uit Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuw-
veen, Noorden en Zevenhoven. We hebben, als u dit leest, al 
een paar bijeenkomsten gehad samen met de ouders. Op 6 
oktober doen we mee met de Ankerzondag met ons eigen 
programma én we sluiten aan in de eucharistieviering. 
Wat doen we allemaal tijdens de voorbereiding op het Heilig 
Vormsel? We denken na over de Heilige Geest. Over wie dat is 
en hoe Hij helpt in ons geloof en leven. We oefenen in bidden 
in stilte met ons meditatiesnoer en hardop met het Onze Va-
der en het Wees Gegroet. We praten met elkaar over verhalen 
uit de Bijbel en gaan zelf ook meedoen in een taak in onze 
eigen parochiekern. Vrijwilligers uit de hele parochie vormen 
met elkaar en met de pastor de werkgroep die de kinderen 
begeleid.

Gebed
We vragen u om in de komende tijd, de communicanten, vor-
melingen en hun ouders te steunen door hen te gedenken in 
uw gebed. Dat ze mogen groeien in geloof en vertrouwen op 
Gods liefde, die we mogen kennen in Jezus Christus en zelf 
mogen uitstralen door de kracht van de Heilige Geest.
De Vormselviering is op vrijdag 22 november om 19.00 uur in 
de H. Adrianuskerk in Langeraar.

Marjo Hoogenbosch en Heleen van de Reep, pastoraal werker

Franciscus van Assisi 

Deze maand over een van onze patroonheiligen: Franciscus 
van Assisi. We vieren zijn feest op 4 oktober. 

Franciscus leefde zo’n 700 jaar geleden. Hij had het getroffen: 
als zoon van een rijke koopman zag zijn toekomst er heel goed 
uit. Maar… zoals vaker in het leven, loopt het anders!

Tijdens een veldslag wordt hij gevangen genomen en hij wordt 
ziek. Hij krijgt dromen en gaat op zoek naar wat echt belangrijk 
is. Op een dag komt hij bij het kerkje van Damianus en gaat er 
bidden. Dan hoort hij Jezus vanaf het kruis zeggen: “Franciscus, 
ga mijn huis herstellen! Je ziet toch dat het geheel aan het ver-
vallen is.”

En dan gaat Franciscus aan de slag, eerst letterlijk, om het ge-
bouw te herstellen. Snel wordt echter duidelijk dat het niet om 
het gebouw gaat. Het gaat om de inhoud, de kerk als instituut, 
die heel wat verbeteringen kan gebruiken. 

Franciscus neemt afscheid van alle rijkdom en gaat al prekend 
en bedelend rond. Hij is populair en hij krijgt steeds meer 

aanhangers. Hij besluit dan aan de 
paus toestemming te vragen voor 
deze manier van leven en zo is de 
Franciscaanse orde een feit. Er is 
ook een vrouw die op zijn manier 
Jezus wil volgen: Clara. Zij begint 
haar eigen orde met kloosterzus-
ters: de Clarissen. 

Laten wij in onze tijd, een tijd dat de 
kerk opnieuw “aan het vervallen” 
is, zelf aan de slag gaan om de kerk 
van onze streken nieuw leven in te 
blazen. Naar het voorbeeld van de 
heilige Franciscus en Clara!

Pastoor Jack Glas

Clara & Franciscus Verdieping
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Clara & Franciscus Verdieping

Kalender Oktober 2019

28 september t/m 6 oktober zie pagina 7 Federatieweek 2019    

1, 8, 15, 22, 29 oktober 19.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  Schriftinstuif

1, 8, 15, 22, 29 oktober 19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie

19, 20 oktober Zie rooster Oogstdankdag

27 oktober 10.00 uur    H. Petruskerk, Roelofarendsveen  TV-viering
           

Strategische koers voor 
de komende jaren
In het najaar 2018/voorjaar 2019 
heeft het parochiebestuur H. Clara 
in elke kern en in samenwerking 
met de lokale beheercommissie een 
presentatie gegeven over de ontwik-
kelingen in de parochiekern op het 
vlak van het aantal parochianen, het 
kerkbezoek, de financiën, het aantal 
vrijwilligers en de mate van vitaliteit. 
Doel van deze bijeenkomst was het 
op gang brengen van een bewustwor-
dingsproces over de (neerwaartse) 
trend die zich binnen de RK Kerk 
voordoet en daarom ook onze paro-
chie raakt.

De bijeenkomsten waren goed be-
zocht en verliepen zeer geanimeerd. 
De aanwezige parochianen gaven 
blijk van realisme over de ontwik-
keling in de kerk maar toonden ook 
vitaliteit en deden vele suggesties om 
de vitaliteit te versterken.

Het parochiebestuur heeft samen 
met de reacties van de verschillende 
beheercommissies deze input ge-
bruikt om een concept toekomstvisie-
document te maken.

Als strategische koers zal het paro-
chiebestuur in de komende jaren een 
tweesporenbeleid voeren: inzetten 
op een versterking van de vitaliteit 
van de geloofsgemeenschap en een 
toekomstbestendig scenario ontwik-
kelen wat betreft de kerkgebouwen. 
De reacties op dit document zijn 
onlangs besproken tijdens een ge-
zamenlijke bijeenkomst tussen afge-
vaardigden vanuit pastoraal team, 
parochiebestuur en beheercommis-
sies. 

Tijdens de discussie kwamen enkele 
dilemma’s naar voren. Aan de ene 
kant zijn er vanuit de parochianen 
veel suggesties gedaan om de vierin-
gen aantrekkelijker te maken en de 

vitaliteit van de kernen te vergroten. 
Aan de andere kant maken we deel 
uit van de Rooms-Katholieke geloofs-
gemeenschap en zijn er voorgeschre-
ven kaders vanuit het bisdom. Soms 
staan de voorstellen vanuit de paro-
chianen haaks op de kaders die door 
het bisdom gesteld worden. 

Afgesproken is om op korte termijn 
in contact te treden met de vertegen-
woordigers van het bisdom in Rot-
terdam.  We gaan dan onderzoeken 
welke mogelijkheden en speelruimte 
we als parochie hebben om creatief 
met de kaders om te gaan om onze 
visie verder concreet in te vullen.
Op basis van de uitkomsten van dit 
gesprek gaan we gezamenlijk verder 
werken aan het vaststellen van onze 
toekomstvisie.
 
Aad Otto
Secretaris Parochie H. Clara

Bestuursnieuws – Visie op Vitaliteit en Kerkgebouwen 
Parochie H. Clara

God,
laat het uw stem zijn
die ons roept
wanneer wij proberen
onze verdeeldheid te  
boven te komen
en zoeken naar wat ons  
met elkaar verbindt.

Geef dat in ons spreken  
en zwijgen,
in ons doen en laten,
iets doorschemert van  
uw licht.
In Jezus’ naam,

Amen
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Door: Riet Hekkenberg

De oogst is binnen, het werk van dit 
jaar zit er weer op. Zondag 20 oktober 
vieren PKN, Remonstrantse en RK-kerk 
in onze Franciscusparochie Oogstdank-
dag. Tijdens die oecumenische viering 
liggen op en rond het altaar in de 
Sprengkerk in Oude Wetering vruchten 
der aarde uit de gemeente Kaag en 
Braassem: Bloemen, fruit, groenten, 
aardappelen, kazen. Hiermee wordt 
dankbaarheid aan onze lieve Heer 
getoond, dat alles in onze agrarische 
gemeente Kaag en Braassem weer zo 
mooi gegroeid is. 

In een interview vertelt Nico Koot, al 
jaren coördinator van deze viering, en-
thousiast over dit oogstfeest. De viering 
wordt georganiseerd door de verschil-
lende kerken (Remonstrantse kerk, PKN 
en Franciscusparochie) in samenwer-
king met de agrarische ondernemingen 
van L.T.O. Noord, afdeling Kaag en 
Braassem. 

Nico coördineert deze dag alweer heel 
wat jaartjes. Hij doet dat samen met 
Ellen Verhaar, secretaris van LTO, en 
met vele vrijwilligers. Nico Koot was 
rozenkweker in Woubrugge. Hij zat 
altijd al in een aantal besturen. Door 
zijn groot sociaal gevoel en innemende 
persoonlijkheid krijgt hij veel voor el-
kaar. ‘Samen delen en tijd maken voor 
elkaar, dat is waar het om draait in het 
leven’, aldus Nico. 

De organisatie is geen sinecure. In 
september wordt al bekeken wie wat 
gaat doen. Twee weken tevoren gaat 
Ellen Verhaar kwekers bellen en Nico 
gaat daar persoonlijk afspraken maken 
over de levering van producten. Alles 
wordt voorbereid en in de week vóór 
zondag de 20ste worden de gulle gaven 
opgehaald. ‘Heel veel bloemen, aardap-
pels, uien, spruiten, kolen, wortelen, 
tomaten en paprika’s, fruit en een flink 
aantal kazen. ‘Het is hartverwarmend 
hoeveel medewerking we krijgen in 
onze agrarische gemeente. Er wordt 
hier echt nog veel geteeld, we hebben 

hier goede grond, veel water en goeie 
mensen’ weet Nico. 
Zaterdags wordt er een altaar in de 
Spreng gebouwd. En uit alle dorpen 
komt dan de oogst binnen. Nico kent 
veel kwekers en in alle dorpen kent hij 
weer mensen die daar weer de boeren 
en tuinders kennen. Alle producten, en 
dat is héél veel, worden die zaterdag 
getransporteerd, er worden vazen en 
schalen gebracht. Er komen vrijwil-
ligers die bloemschikken. En de gaven 
worden zo tentoongesteld dat alles te 
zien is. 

Na de viering komen dan weer mensen 
uit alle dorpen van de Franciscuspa-
rochie om de etenswaren en bloemen 
rond te gaan brengen naar mensen die 
wel een extraatje kunnen gebruiken. 
Ook dit wordt door Nico Koot gecoördi-
neerd: ‘Oogstdankdag is een mooie ui-
ting van onze dankbaarheid. Een gebruik 
wat we willen behouden. Ik word al een 
jaartje ouder, dus hoop dat er iemand 
zich binnenkort meldt om mijn mooie 
taak over te nemen. Bel me gerust.’

Clara & Franciscus Ontmoeting

‘Samen delen en tijd maken voor 
elkaar. Dat is waar het om draait’.

Een ontmoeting met Nico Koot, coördinator van Oogstdankdag 

Geloven in God
in je naasten
in je zelf

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

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

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO
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Zangmiddag kinderkoren 
en Openingsviering
Zaterdag 28 september, Adrianus-
kerk, Langeraar
Start zangmiddag: 13.45 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wij goed met hen moeten omgaan. Dus, 
wees allemaal welkom met uw (huis)dier 
om deze zegen te ontvangen.

Start Vossenjacht: 15.15-16.15 uur
Voor alle kinderen en volwassenen in 
de federatie die dit leuk vinden is er 
een Vossenjacht. In de Nicolaashof kun 
je op zoek naar figuren uit Bijbelverha-
len. Herken je mensen of hun verhalen? 
Een Bijbelse speurtocht voor jong en 
oud. Met na afloop iets lekkers. 

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

Spreker: Lara van 
Wel (Stichting 
Exodus).  Daders 
van misdrijven 
en hun straf zijn 
voortdurend 

een punt van discussie in de media. 

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

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

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

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

Slotviering
Zondag 6 oktober 
Petruskerk Roelofarendsveen, 
10.00 uur

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

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

Federatieweek 2019: 
Kom ontdekken! 
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Schoolkerkdienst 
Dit jaar wordt er in Aarlanderveen 
een bijzondere kerkdienst georgani-
seerd voor en door alle kinderen van 
de basisschool De Viergang en wel 
op zondag 13 oktober om 10.00 uur. 
Na de geslaagde dienst van vorig jaar 
in de Gereformeerde Kerk wordt de 
dienst dit jaar in de Hervormde Kerk 
aan de Dorpsstraat 38 gehouden. We 
willen alle (school)kinderen, ouders en 
geïnteresseerden van harte uitnodigen! 
Het thema is: ‘Op Reis’ en dit wordt 
uitgewerkt in de liedjes, de werkjes van 
de kinderen en het verhaal dat wordt 
verteld. In de dienst is er een collecte 
voor een goed doel dat samen met 
basisschool De Viergang wordt bepaald 
en na afloop is er in de kerk koffie, thee 
en limonade met een koekje. Tijdens de 
dienst is er een opvangmogelijkheid in 
de Jeugdhaven voor de allerkleinsten. 
Het belooft een mooie bijeenkomst te 
worden! Graag tot 13 oktober!

De voorbereidingscommissie
 
Oogstdankdag 
Op zondag 20 oktober wordt door 
agrariërs uit onze Clara en veehoude-

rijleden van LTO Noord Oogstdankdag 
gevierd. De viering vindt plaats in de 
H.H. Petrus en Paulus kerk in Aarlan-
derveen. Om 9.15 uur is de woord en 
communieviering, die opgeluisterd 
wordt door het koor Lords Voice. Voor-
ganger is pastor Heleen van de Reep. 
Na de viering wordt er samen met de 
parochianen koffie gedronken in het 
zaaltje achter de kerk het ‘Achterom’ 
Van oudsher worden gaven aangedra-
gen, dat zijn de oogstgaven, agrarische 
producten die na de vieringen zullen 
worden geschonken aan de minder 
bedeelden. Graag willen we u van harte 
uitnodigen deze Oogstdankdag met 
ons te komen meevieren. Was het vroe-
ger alleen een gelegenheid voor boeren 
op een woensdagavond bijvoorbeeld, 
de laatste jaren vieren we dit feest 
altijd in het weekend om ook de gehele 
kerkgemeenschap er bij te betrekken. 
Tijdens de viering wordt er gecollec-
teerd voor een project van Missio, daar-
van vindt u elders in dit blad een artikel 
van Marcel van Tol. Toen het nog alleen 
voor boeren en tuinders was mochten 
we zelf een goed doel of ergens een 
missionaris aandragen waar de gel-
den naar toe gingen. Na afloop van de 
viering deelt de LTO aan iedereen een 
traktatie uit van eigen bodem.

Namens onze oogstdankdagwerkgroep 
van de Clara, Jan Houdijk

Oktobermaand, Mariamaand
De Rozenkrans of “Paternoster” is een 
Katholiek gebedssnoer. De “ketting“ 
bestaat uit 59 kralen en begint met  

Clara parochie  

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

een kruisteken. In veel van onze kerken 
bidden we deze maand de Rozenkrans.
We vragen Maria om haar voorspraak 
voor die zaken die in onze tijd en in ons 
leven spelen.

Dat zij onze gebeden en onze noden bij 
de Heer mag brengen.
Wij doen het op de woensdagmorgen 
voor de weekviering om 8.45 uur.
Bid u ook mee?

VakantieBijbelClub Kids 
In de herfstvakantie, op maandag- en 
dinsdagochtend 21 en 22 oktober, zal 
de VakantieBijbelClub plaatsvinden 
voor alle kinderen in de basisschool-
leeftijd tot en met 12 jaar. Op een ont-
spannen manier wordt er verteld over 
de liefde van Jezus vanuit de Bijbel.
Het thema dit jaar is: “Schatrijk!”

Vanaf 09.45 uur ben je welkom en gaan 
we luisteren en kijken naar een Bijbel-

Lief en leed

Overleden
10 augustus  Cornelis Theodorus Petrus van der Pijl  77 jaar 

60 jarig huwelijksjubileum 
Leen en Agaath Zwanenburg- Kwakkenbos 
Wij wensen jullie een onvergetelijke dag toe. 
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verhaal, zingen, knutselen en spelletjes 
doen. Om ca. 12.15 uur gaan we weer 
naar huis. Ook vriendjes, vriendinne-
tjes, buurjongens of -meisjes, nichtjes 
en neefjes; iedereen is welkom on-
geacht de achtergrond. De entree is 
gratis, fooienpot is aanwezig.

Op zondag 27 oktober zal er in de 
ochtenddienst in de Hervormde kerk 
aangesloten worden op het thema 
Schatrijk! Ook daar ben je van harte 
welkom. De dienst begint om 09.30 
uur, adres Aardamseweg 3, Ter  Aar.

Allerzielen in het Licht 
Op zaterdag 2 november willen wij 
de dierbaren die ons recentelijk maar 
ook zij die ons door de jaren heen zijn 
ontvallen, gedenken tijdens een Aller-
zielenviering. Net als voorgaande jaren 
willen wij dit doen door met elkaar 
Allerzielen in het Licht te zetten.

Pastor Bosma zal vóór aanvang van de 
Allerzielenviering in Aarlanderveen, de 
begraafplaats aan de Westkanaalweg 
in Ter Aar bezoeken, om de graven te 
zegenen en met elkaar te bidden. Om 
18.00 uur zal hier gestart worden met 
een kort samenzijn bij de aula van de 
begraafplaats. De begraafplaats zal 
sfeervol aangekleed worden met vuur 
en fakkels.

Om 19.00 uur begint de viering van 
Allerzielen in onze parochiekerk te Aar-
landerveen. Tijdens deze viering zullen 
alle gestorvenen herdacht worden, met 
speciale aandacht voor diegenen die 

ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Hun nabestaanden zullen het kruisje 
van hun overledene krijgen dat achter 
in de kerk hangt.

Na afloop van de viering willen we 
met elkaar naar de pastorietuin en de 
begraafplaats achter de kerk gaan. Ook 
hier zal alles sfeervol worden verlicht 
met vuur en fakkels. We zullen met 
elkaar bidden en pastor Bosma zal 
ook hier de graven en de urnenmuur 
zegenen. Bij de begraafplaats heeft 
u de mogelijkheid om een kaarsje te 
laten branden, ter nagedachtenis aan 
iemand. Zowel bij de begraafplaats in 

Ter Aar als bij de kerk in Aarlanderveen 
kunt u grafkaarsen kopen.

Na de viering heeft u de mogelijkheid 
om met elkaar samen te zijn en na 
te praten in en rondom ‘t Achterom. 
Daar zal, met gepaste muziek op de 
achtergrond, warme drank geschonken 
worden. Wij willen u dan ook van harte 
uitnodigen om na de viering nog naar ‘t 
Achterom te komen.

Werkgroep Allerzielen

Kerkopenstelling
In de maanden juli en augustus was 
onze kerk elke middag open voor ge-
bed, een kaarsje opsteken of voor een 
bezichtiging. Iedere middag was er een 
kerkwacht aanwezig die dit mogelijk 
maakte. Alle vrijwilligers en reserve-
krachten die hieraan meegewerkt heb-
ben zijn we daar dankbaar voor.
Dank jullie wel voor jullie tijd en inzet in 
deze vakantiemaanden. Er zijn onge-
veer 100 bezoekers geweest.
Eén van de bezoekers heeft een mooi 
gedicht in ons logboek geschreven dat 
wij graag met u willen delen.

Annie Clemens – Ans Hijman

Kerk
Wat mooi is deze kerk
Alles is God zijn werk
Ik was totaal uitgeblust
En hier vind ik mijn rust
Dank u Vader dat ik  
hier mag zijn
Dank u Vader u droeg mijn pijn
Deze kerk is nog mooier dan  
mijn dromen
Ik wil hier graag vaker zijn  
en terugkomen
De rust die ik hier vind  
is ongekend
Dank u Vader dat u mij 
zo verwent

U bent voor mij gestorven 
aan het kruis
Deze kerk is vol liefde uw  
Heilige Huis
Dankbaar zal ik zijn en 
zal de Bijbel lezen
Door uw striemen ben ik  
voorgoed genezen.
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Rozenkrans bidden
Het weer wordt al weer frisser buiten 
en de dagen korter. De verwarming 
mag al weer wat hoger en de gordijnen 
doen we ‘s avonds dicht. Het is oktober. 
En in oktober bidden we traditie ge-
trouw de rozenkrans in de kerk. Graag 
wil ik U allen vragen om toch uw warme 
huisje uit te komen en naar de kerk 
te komen om gezamenlijk met mij de 
rozenkrans te bidden bij Maria. Het ro-
zenkransgebed wordt in Langeraar elke 
donderdagavond in oktober gebeden. 
De kerk is vanaf 18.45 uur open zodat u 
eerst in alle rust en stilte tot uzelf kunt 
komen. De rozenkrans begint om 19.00 
uur. Tot ziens op donderdag 3 oktober.

Saskia Versluis

Stilte- en aandacht meditatie
Ondertussen zijn de meditatie avonden 
weer van start gegaan. Voorlopig weer 
elke woensdag mediteren met een 
mooi clubje mensen. In de kerk liggen 
de uitnodigingen met extra informatie 
en data voor het volgende blok. (Dit 
zal januari zijn.) Maar op verzoek kan 
ik deze ook toesturen via WhatsApp of 
bel mij op tel. (06) 28 25 62 86. Met een 
warme groet, 

Liesbeth van Woudenberg

Geslaagde vrijwilligers-
bijeenkomst
“Leuk dat jullie dit ánders doen”, “Heel 
gezellig en lekker informeel”, “Waar 
een pastorietuin al niet goed voor is”. 
Zomaar een paar van de vele positieve 
reacties op onze vrijwilligersbijeen-

Langeraar
komst van 1 september. In een ander 
jasje gegoten dan men gewend was: In 
de pastorietuin, met bakkie, biertje en 
BBQ, onder tentdoek en open lucht. 

Bijna 120 mensen hadden zich aange-
meld. En er werd veel bijgepraat. Het 
weer zat gelukkig ook mee, dat helpt 
natuurlijk wel. Om 18.30 uur moesten 
we de nog vele aanwezige gasten vrien-
delijk verzoeken óf te vertrekken, óf 
mee te helpen met afbreken. Gelukkig 
maakten er nog zeker dertig die laatste 
keuze: na 30 minuten was alles aan 
kant. “Voor herhaling vatbaar” was een 
veel gehoorde opmerking. Met vriende-
lijke groet,

Peter Otto

Vanaf de Adrianustoren
• Op zondag 1 september zijn de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Er was een mooi 

samenzijn in de tuin van de pastorie. Er is veel gepraat, gedronken en gegeten en 
het weer viel reuze mee! Dank aan alle vrijwilligers die zich voor onze geloofsge-
meenschap inzetten. 

• Dank ook aan alle gastheren en gastvrouwen die het mogelijk hebben gemaakt 
om de kerk in de maanden juli en augustus open te stellen voor bezoekers. En  
dat deden zij niet voor niets, 430 mensen zijn langsgekomen om onze kerk te 
bezoeken.

• De hele maand oktober is op donderdagavond om 19.00 uur rozenkransgebed.  
U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

• Op zaterdag 28 september wordt de federatieweek geopend met een viering in 
onze kerk om 17.00 uur. Alle kinderkoren uit onze federatie zullen de viering met 
hun liedjes opluisteren. 

• Zondag 29 september is er een mooie fietstocht georganiseerd langs diverse  
parochietuinen. In Langeraar kunt u ook starten tussen 13.00 uur en 14.00 uur. 

• Zaterdag 19 oktober is om 19.00 uur de Oogstdankdagviering.
• Vrijdag 1 november om 19.00 uur is het Allerzielen. Diaken Van Aarle zal voorgaan 

in deze gebedsviering waarin wij onze dierbare overledenen herdenken.

Lief en leed

Huwelijk
4 oktober 13.00 uur Feline den Haan en Sjors van der Hoorn
Wij wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Overleden
3 september  Adriana Hendrika Geertruida Josephina Angevaare – Lek 82 jaar

H. Adrianuskerk Clara parochie  



Maria Hemelvaart 
Wat een geweldig mooie viering, waar 
gelukkig 120 mensen getuigen van 
mochten zijn. Een Eucharistieviering 
voorgegaan door pastoor Jack Glas 
en met muzikale ondersteuning van 
het projectkoor Andante/Cantabo. We 
bedanken Cantabo uit Noorden hier 
nog eens extra voor het mee zingen. 

De complimenten waren na afloop 
van de viering niet van de lucht! Ook 
veel bewondering voor het geheel 
gerestaureerde Mariabeeld, dat 
tijdens de viering werd gewijd. Wat 
een verschil, wat een vakmanschap 
van Oana uit Brussel. Ze neemt nu 
het H. Hartbeeld onder handen. We 
hebben er alle vertrouwen in. De 
aanwezigen hebben het beeld na 
afloop van de viering van dichtbij 
kunnen bewonderen. Het beeld was 
er slecht aan toe. Stukken hout waren 
vermolmd, er zaten grote scheuren 
in, de kleuren waren flets geworden, 
er ontbraken vingers en sommige 
onderdelen waren erg beschadigd. De 
kroon was stuk en alle onderdelen die 
los zaten zitten weer goed vast. Het 
is allemaal gerestaureerd, opnieuw in 
de gesso gezet (witte onderlaag) en 
helemaal opnieuw beschilderd. De 
gezichten spreken weer! De sponsors 
worden hartelijk bedankt! Ook de 
sponsor van de bloemenhulde en de 
dames die dat allemaal tot prachtige 
bloemstukken hebben verwerk. Dank, 
Dank, dank. Na het H. Hartbeeld volgen 
nog Antonius en Jozef. Wilt u mee 
sponsoren? Maak dan een bedrag over 

op giro NL75 ABNA 046.92.43.112 t.n.v. 
H. Clara Nieuwkoop (onder vermelding 
van “restauratie beelden”). 

Zoals u heeft kunnen zien is het de 
moeite waard. We hebben immers 
samen de plicht om deze kostbare 
antieke beelden te verzorgen en te 
bewaren als religieus erfgoed voor 
degenen die na ons komen. Op de foto 
is te zien hoe het was en is voor en na 
de restauratie. In zwart wit komt het 
niet zo goed uit, maar kom maar kijken 
en verbaas u over de schoonheid van 
het beeld.

O ja, verschillende mensen vroegen 
waar de rozenkrans gebleven was. 
Die hoort eigenlijk niet bij dit beeld 
en heeft de verflaag ook in de loop 
der tijd beschadigd. De rozenkrans is 
ooit geschonken door een parochiaan 
en hangt nu achter in de kerk in de 
Mariakapel aan de icoon van Maria van 
Altijd durende bijstand.

BCP

Vrijwiligersdag
1 september was het weer vrijwilligers-
dag. We begonnen met een ontbijt 
waaraan ruim 60 vrijwilligers 
meededen. Goed verzorgd, lekker en 
heel gezellig. Daarna een mooie viering 
waarin Wim Balvert zeer verdiend 
na zoveel jaar heel veel voor onze 
parochiegemeenschap te hebben 
betekend de pastoors de Korte Penning 
kreeg. De waardering voor al dat werk 
is niet in woorden uit te drukken maar 
met het toekennen van de penning laat 
de BCP zien dat zij het werk van Wim 
zéér waarderen en hem daarvoor heel 
dankbaar zijn. 
Wim was er blij mee en zijn 
kleinkinderen brachten hem een 
bloemenhulde. Hierna kon iedereen die 
dat wilde mee doen met de jaarlijkse 
parochiefietstocht, die met schitterend 
weer door ruim 50 mensen werd 
uitgereden met afsluitend een gezellig 
samenzijn bij de finish, traditioneel het 

scouting gebouw. Al met al een zeer 
geslaagde dag.

BCP

Actie kerkbalans 
Binnenkort worden de herinneringen 
voor de actie kerkbalans rondgebracht. 
De actie kerkbalans is de jaarlijkse actie 
om onze parochie financieel gezond 
te houden. In 2018 heeft de actie voor 
onze parochiekern bijna € 39.000 
opgebracht. De stand dit jaar, gemeten 
op 31 augustus, bedroeg bijna 
€ 30.000. De gemiddelde bijdrage ligt 

Nieuwkoop
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Nieuwkoop

Wim Balvert, met familie
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rond de € 70. Niet iedereen zal in staat 
zijn om voor dit bedrag mee te doen. 
Daarom is ook elk ander bedrag, hoger 
of lager, van harte welkom. Met de 
hulp van u allen is het mogelijk om 
het aantal donaties dat vorig jaar is 
binnengekomen te evenaren.
De (vrijwillige) bijdrage van u allen is 
hard nodig. Wij waarderen het als u 
heeft gegeven of alsnog besluit mee te 
doen. Heeft u in voorgaande jaren niet 
bijgedragen, doen wij toch een beroep 
op uw vrijgevigheid.

U kunt uw bijdrage overmaken 
naar rekeningnummer NL77 RABO 
0101 3950 00 van de Rabobank ten 
name van H. Clara Kerkbestuur BCP 
Nieuwkoop.

Charl van Veen, penningmeester

Koor Allegro
Nog een maandje flink repeteren en 
dan zal het zover zijn dat u het kan 
beluisteren: 
Koffieconcert t.g.v. 50 jaar Allegro.
Samen met muziekvereniging 
Eensgezind zal het koor op zondag 3 
november u verblijden met muziek.
De feestelijke viering is om 11.15 uur. 
We zouden het als koor heel leuk 
vinden om veel oud leden te zien.
Maar natuurlijk ook u!
Daarna drinken we gezellig koffie/thee 
met een broodje.
Aansluitend (13.00 uur) kunt u dan 
luisteren naar Allegro en Eensgezind.

Feestcommissie Allegro

Gezinsvieringen 
Zondag 6 oktober is er om 9.15 uur 
een heel speciale Gezinsviering in onze 
parochiekerk. Een viering waarin we 
het 50-jarig jubileum van ons Jeugdkoor 
“Flos Campi” vieren. We kijken in 
dankbaarheid terug op 50 mooie jaren.
Helaas is het ook de laatste keer dat 

ons Jeugdkoor de zang zal verzorgen.
Het wordt dus een feestelijke viering 
met een verdrietig randje.
Maar…we gaan u nog een keer laten 
genieten van mooie liedjes, gezongen 
door het Reüniekoor. De 6 huidige 
leden zingen samen met een flink 
aantal oud-leden nog een keer de 
sterren van de hemel. Wij bedanken 
het Jeugdkoor voor vele jaren mooie, 
ontroerende, vrolijke liedjes. Jullie 
waren van onschatbare waarde voor 
onze vieringen. Komt u 6 oktober met 
ons meevieren?

Werkgroep GezinsVieringen 

Jeugdkoor Flos Campi is 
opgericht op 19 oktober 1969
In 2019 bestaat het koor 50 jaar. 
Het is ontzettend jammer, maar 
zonder aanwas van nieuwe leden is 
het onmogelijk om nog door te gaan. 
Een beslissing die we met pijn in ons 
hart genomen hebben. En neem van 
ons aan, als we maar een heel, heel, 
heeeeel kleine mogelijkheid gezien 
hadden om door te gaan, dan hadden 
we dat gedaan!

Het koor is in 1969 opgericht door dhr. 
C. van Koert. Hij is jarenlang dirigent 
geweest. Later heeft Ton Wassenburg 
een aantal jaren de leiding gehad bij 
Flos Campi. Toen hij geen tijd meer 
had, heeft Elleke van Klink het van  
hem overgenomen. Zij heeft sinds 
augustus 1986 voor het koor gestaan, 
inmiddels ruim 33 jaar. Voor 1986 
speelde zij op hoogtijdagen klarinet in 
het combo. Ruud Hoppenbrouwer is 
ook vanaf augustus 1986 betrokken 

Lief en leed

Overleden
24 augustus Annie Vreeswijk – van Dijk  84 jaar

bij het koor. Eerst zorgde hij voor het 
melodisch slagwerk. Al vrij snel nam 
hij het orgel over van Doke Leliveld 
die bijna vanaf de eerste dag de 
organist was van het koor. Slagwerkers, 
trompettisten, een fluitiste, 
klarinettisten en niet te vergeten 
vele jaren Annemieke van Klink op 
melodisch slagwerk, maakten er steeds 
weer iets bijzonders van. 
In de beginjaren waren heel wat 
kinderen lid van Flos Campi. Er was 
zelfs een poosje een wachtlijst! Dat 
werd later wel anders…. 
Het doel van dit koor was de 
gezinsvieringen in onze kerk op te 
luisteren met mooie, eigentijdse, bij 
het koor en de doelgroep passende 
liedjes. We kunnen wel zeggen dat dit 
50 jaar gelukt is. Bovendien gingen we 
een paar keer per jaar in de kapel van 
Huize Ursula in Nieuwveen zingen. De 
bewoners vonden het heel fijn als we 
kwamen zingen. Ook voor ons was het 
steeds weer een feest.
Elk jaar, meestal aan het eind van het 
seizoen, gaven we een koffieconcert 
in het Parochiehuis. Een aantal jaren 
deden de blokfluitleerlingen van Elleke 
ook mee. We zongen dan meer profane 
(niet kerkelijke) liedjes. Leuk om 
tussendoor te doen. 
Naast zingen deden we ook nog andere 
gezellige dingen, zoals knutselavonden, 
een dagje uit en/of een dagje speeltuin.
Dit alles kon gerealiseerd worden 
dankzij de inzet van bestuursleden uit 
verleden en heden. 
Dank aan de mensen die al die jaren 
achter ons stonden. We kijken met 
trots terug op 50 jaar Jeugdkoor Flos 
Campi en zullen het ontzettend gaan 
missen!

Ruud Hoppenbrouwer, Angela Pietersen 
en Elleke van Klink
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Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

De vieringen in de week
Dinsdag 1 oktober 9.00 uur  
Eucharistieviering
Dinsdag 15 oktober 9.00 uur  
Woord en Communieviering
Dinsdag 29 oktober 9.00 uur  
Eucharistieviering 

Kinderwoorddienst
Op zondag 1 december is er een  
Kinderwoorddienst met bezoek van… 
de Sint. 

Oktobermaand -  
Rozenkransmaand 

Beste mensen, die gewend zijn om op 
dinsdag de viering van 9.00 uur mee te 
vieren in onze kerk EN voor allen die 
dat ook willen gaan doen het volgende:
Voor die viering gaan we met elkaar de 
Rozenkrans bidden om 08.45 uur.
Allemaal van harte welkom.

Marian Berkhout

Vanuit de pastoraatgroep
De vakantie is voorbij, de scholen zijn 
begonnen en ook de vergaderingen zijn 
weer hervat. Zoals de Federatieweek, 
pastoraatgroep en vergaderingen met 
de PKN Nieuwveen. Bij de Samenstro-
men van september heeft u allemaal 
een prachtig Glossy ‘Waarom’ gekre-
gen. Er staan vele mooie verhalen in 
en waarom u de ‘Reis van je leven’, met 
ons zou kunnen maken. Daarvoor heeft 
u een aanmeldingsformulier nodig.
Niet iedereen heeft een aanmeldings-
formulier ontvangen en daarom liggen 
er extra formulieren achterin de kerk.
Door middel van dit formulier kunt u 
zich aanmelden voor deze ‘Reis van je 
leven’.

U kunt kiezen welke dag, dagdeel en 
locatie voor u het beste uitkomt.
Er zijn zes weken lang bijeenkomsten.
Uiteraard hopen we dat vele mensen 
zich zullen aanmelden, zodat we met 
elkaar ons geloof kunnen verdiepen 
door middel van mooie gesprekken.
De Federatieweek is ook begonnen, 
in deze Samenstromen kunt u kijken 
welke activiteiten er zijn.
Oktober is ook Wereldmissiemaand, in 
het weekend van 19 en 20 is het Missie-
zondag. Er wordt over de hele wereld in 
de Katholieke Kerk gecollecteerd voor 
het pastorale werk van parochie in de 
derde wereld.

Miranda Voorend

Bedevaart naar Kevelaer
Toen ik gevraagd werd om mee te gaan 
als pelgrim naar Kevelaer moest ik 
daar wel even over nadenken. Ik was 
nog nooit In Kevelaer geweest....... Ja, 
Lourdes, Fatima, het putje van Heiloo, 
dat kende ik wel. Toch, op aandringen 
van diaken Van Aarle heb ik ja gezegd 
en zo zijn we op 2 september, voor drie 
dagen, met twee volle bussen vanuit 
onze federatie de pelgrimage aange-
gaan. Ook al is Maria daar niet direct 
in Kevelaer verschenen, Zij is daar wel 
meerdere malen te horen geweest 
door een vrome marskramer die Haar 
hoorde zeggen: “Bouw mij op deze 
plaats een kapelletje”. Ook zijn vrouw 
had visioenen. En zo geschiedde het 
dat er een kapelletje kwam te staan 
met Maria, troosteres der bedroefden. 
Je kunt het heiligdom niet vergelijken 
met andere bedevaartsoorden, elk 
heeft zo zijn eigen tradities. 
Ik vond het geweldig wat ik daar al-
lemaal gezien en gehoord heb, de 
prachtige basiliek, de genadekapel, 
de kaarsenkapel en al die prachtige 
muziek. Ik was behoorlijk onder de 
indruk. Hoeveel we met elkaar gebe-
den en gevierd hebben en daarnaast 
voldoende tijd om op een terrasje te 
genieten, een te wandeling maken en 
dan nog al die prachtige souvenirwin-

kels. En ook al ging ik alleen, ik wist dat 
ik onder gelijkgestemden was. Eén in 
geloof, dat verbindt en verbroederd. Ik 
hoop dat ik u, na dit gelezen te hebben, 
enthousiast heb gemaakt en dat u vol-
gend jaar ook meegaat. Het zou mooi 
zijn als er meer mensen uit onze kern 
Nieuwveen besluiten om mee te gaan 
op bedevaart. Dit keer in Kevelaer op 
31 augustus en 1, 2 september 2020. 

Om verdieping van ons geloof. Naar 
Maria, onze hemelse Moeder, waar we 
troost en bemoediging vinden. Waar 
we onze vreugde, dankbaarheid en vra-
gen aan Haar kunnen toevertrouwen. 
Hopelijk tot volgend jaar. 

Marian Berkhout 

Oogstdankdag zondag 20 
oktober 
In de maand oktober worden er overal 
in het landoogstdankdag vieringen ge-
houden. Ook bij ons in Nieuwveen. Het 
is op de eerste plaats een viering uit 
dankbaarheid. Dankbaarheid voor de 
oogst. We kunnen natuurlijk voor meer 
dankbaar zijn. Dankbaar voor nieuw 
leven. Dankbaar voor gezondheid. 
Dankbaar voor een mooie baan. Dat 
alles vieren wij op 20 oktober om 11.15 
uur samen met het koor Canta Libre.  

E-mailadreswijziging dirigent 
Caeciliakoor Theo van Dijk
Het e-mailadres is gewijzigd in: 
st.caecilia@ziggo.nl. 

Clara parochie  
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Reep. Het koor Waimbaji zal de viering 
ondersteunen. De contactpersonen van 
de nabestaanden van het afgelopen 
jaar zullen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. Aansluitend op 
de viering zullen de graven op het ver-
lichte kerkhof gezegend worden. Bij het 
verlaten van de kerk kunt u een bran-
dend graflicht mee nemen, die staan 
links voorin de kerk, bij de zijuitgang. 
De kosten hiervoor bedragen € 1,50. 
Na afloop is er voor iedereen die daar-
aan behoefte heeft, een kopje koffie of 
thee en een luisterend oor in de Jozef-
zaal. U bent van harte welkom. 

Werkgroep Allerzielen

Martinuspenning
Ook dit jaar wordt de Martinuspenning 
uitgereikt aan een vrijwilliger, die zich 
belangeloos inzet voor onze parochie-
kern. Dit gebeurt na de viering van 10 
november, wanneer wij het Martinus-
feest vieren. Kent u iemand waarvan 
u vindt dat hij/zij de Martinuspenning 
verdient, dan kunt u dit melden door 
een briefje met naam en reden van 
voordracht in de brievenbus van de 
pastorie te doen. U kunt ook e-mailen 
aan ans.van.capel@ziggo.nl. Uw aan-
melding kunt u doen tot 25 oktober.
                                                                                                          

Martinus deelt mee ……
Het nieuwe werkjaar is inmiddels 
begonnen, de koren repeteren weer en 
verzorgen de weekenddiensten. Alle 
andere vrijwilligers zijn ook uitgerust na 
een welverdiende vakantie. Wij wensen 
iedereen veel succes, voldoening maar 
vooral ook heel veel plezier in hun 
werkzaamheden en contacten! 

Op zondag  8 september begonnen 
we het nieuwe werkjaar met Zieken-
zondag. Pastor Van de Reep ging ons 
voor in een stemmige viering rond het 
thema ‘Vertrouw op God’. Naast het 
vertrouwen op God zijn de handen van 
de medemens belangrijk om te helpen 
totdat God ons de hand reikt vanaf de 
gene zijde. Dit werd mooi verwoord in 
de slotgedachte die u hieronder nog-
maals kunt nalezen.

Op zondag 20 oktober is het oogst-
dankdag. Hoewel onze parochianen 
voor hun inkomen steeds minder 
afhankelijk worden van een goede 
(agrarische) oogst is het goed om stil 
te staan bij en dankbaar te zijn voor de 
rijke oogst die ons ten deel valt: denk 
naast een inkomen aan de aandacht 

van een ander, de goed gevulde schap-
pen in de winkels, de mooie natuur 
die ons omringt. Er zijn zeker slech-
tere plekken op de aardbodem om te 
wonen! Cantabo zal de viering muzikaal 
omlijsten.

Op zaterdagavond 2 november her-
denken wij onze dierbaren tijdens de 
Allerzielenviering. Verderop leest u 
hier meer over. Als wij iets verder naar 
voren kijken, dan staat op 13 november 
de ziekenzalving op de agenda. Tijdens 
de vrijdagochtendviering wordt dan in 
de Rietzanger een collectieve ziekenzal-
ving gegeven. Van deze jaarlijkse ‘tra-
ditie’ mag een vertrouwen uitgaan dat 
Onze Lieve Heer je onvoorwaardelijk 
blijft steunen en je zijn Hand zal reiken.

Op zondag 8 september werd Pia 
Schütz, de dirigente van Waimbaji, door 
de BCP en PG in het zonnetje gezet om-
dat zij dit seizoen 25 jaar aan Waimbaji 
en Noorden verbonden is. PG-lid (en 
koorlid) Hans Brouwer sprak de aanwe-
zigen en Pia als volgt toe: “Vanmorgen 
hebben we ook een speciale medede-
ling, onze dirigente, inspirator en vrien-
din Pia is 25 jaar bij ons. Begonnen als 
een vreemde eend in de Katholieke 
bijt, heeft zij zich in onze gemeenschap 
genesteld en heeft zij zich ontpopt als 
een veelzijdige duizendpoot. Naast 
dirigeren speelt zij in geval van nood 
ook piano, heeft een aantal jaren als 
cantor geassisteerd, draait zij er haar 
hand niet voor om, om voor te gaan 
tijdens een viering en zingt ze bij rouw 
en trouw op verzoek het Ave Maria. Ik 
kan zo nog wel even doorgaan maar 
ik denk dat u de essentie wel snapt. 
Pia, namens de Noordense parochie-
gemeenschap mag ik je bedanken en 
deze mooie bos bloemen aanbieden, 
op naar de volgende 25 jaar”. 

Allerzielen
Zaterdag 2 november zal er om 19.00 
uur een viering zijn, ter nagedachte-
nis aan onze overleden parochianen. 
Voorganger is pastor Heleen van de 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

 Pia Schütz, de dirigente van Waimbaji
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Vieringen op vrijdag
11 oktober 9.00 uur Woord en  
Communieviering
25 oktober 9.00 uur Eucharistieviering

Oude traditie 
Op 11 augustus, het feest van de 
Heilige Clara was de gelegenheid om 
een oude traditie te herstellen. Door de 
jaren heen waren we gewent om aan 
de voorganger een gekookte worst te 
geven voor mooi weer bij de Lourdes-
grotviering ter gelegenheid van Maria 
Tenhemelopneming. Pastoor Glas 
ging voor in de Eucharistieviering en 
zou op zaterdagavond 17 augustus bij 
de grotviering concelebrant zijn. Voor 
de lezenaar stond op een tafeltje de 
icoon van de Heilige Clara die ik heb 
gemaakt. Onder het tafeltje was een 
gekookte worst verstopt. Aan het eind 
van de viering heb wat uitleg gegeven 
en vervolgens de worst overhandigd 
aan pastoor Glas. 

Bedevaart naar Zevenhoven 
op Maria Hemelvaart 
Op 15 augustus zijn we vierend bijeen 
geweest bij de Lourdesgrot in Zeven-
hoven/Noordeinde. We hielden het dit 
jaar gelukkig op het nippertje droog en 

dat geeft een bijzondere sfeer aan de 
viering als die in de open lucht is. De 
mensen kwamen uit onze regio vanuit 
de parochies de Nes, de Kwakel, Ku-
delstaart, Aalsmeer en Uithoorn. Maar 
verder zijn er ook altijd nog mensen uit 
omliggende parochies. We waren met 
ongeveer 85 mensen, wat best veel is 
gezien de toch mindere weersverwach-
ting. Samen hadden we een mooie vie-
ring, waarbij pastoor Marco voorging. 
Veel gebeden werden aan het papier 
toevertrouwd en voor deze intenties 
werd tijdens het rozenhoedje nog 
eens extra gebeden. Het is een prach-
tige locatie die uitnodigt tot gebed.                                                                                                            
Ik denk dat veel mensen weer gesterkt 
naar huis gingen. Tot volgend jaar? 

Gerard v.d. Ham

Viering bij de grot 
Op zaterdagavond 17 augustus vierden 
we met ongeveer 600 mensen het 
feest van Maria Tenhemelopneming. 
In de middag bij het klaarzetten van de 
stoelen en banken, was er regelmatig 
een regenbui. Tegen de tijd dat de 
viering begon werd het droog. Zal de 
worst toch geholpen hebben? Zoals 
altijd was er een bloemenhulde voor 

Maria van de meegenomen bloemen 
als groet aan de Heilige Maagd Maria 
van Lourdes. Zoals bisschop Van den 
Hende in de verkondiging aangaf is 
het niet nodig helemaal naar het echte 
Lourdes in Frankrijk te gaan maar kan 
er ook dichter bij huis zoals hier in het 
Noordeinde bij de grot gevierd worden. 
Het was een mooie en inspirerende 
viering.

Presentatieviering 
vormelingen
Op 7 september was de presenta-
tieviering van de vormelingen. Het 
Heilig Vormsel zal aan alle vormelin-
gen van de gehele Claraparochie op 
vrijdagavond 22 november toegediend 
worden in de kerk van Langeraar maar 
de presentatie is voor alle kinderen 
dichter bij huis. Twee kinderen, Dave 
Hoogervorst en Lewis van Rijn, kwamen 
met een gevulde rugzak naar de kerk 
om te laten zien wie ze waren en wat 
ze allemaal in hun mars hebben. In een 
mooie viering gingen we op zoek naar 

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk
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kracht. Welke kracht heb je in je en 
weet je hoe je die kracht kunt inzetten 
voor de ander? Dat was het thema van 
deze viering, waarin teksten en liedjes 
een mooi geheel vormden. Een beetje 
onwennig was het wel voor de jongens 
want ze hadden nog maar één bijeen-
komst gehad maar onder de leiding 
van veel inspirerende mensen, die het 
project begeleiden, zal het allemaal 
best gaan lukken. We wensen de jon-
gens veel succes en plezier tijdens de 
voorbereiding. 

Ken je kracht!
Dat was het thema van de presenta-
tieviering. Iemand voor wie we veel 
bewondering hebben en die zich met 
alle kracht die ze in zich heeft inzet 
voor mensen in een vluchtelingenkamp 
op Lesbos, is Joke van Tol. Al een aantal 
malen is zij daar een periode geweest 
om te werken voor de stichting Boot-
vluchteling en les te geven aan zowel 
kinderen als volwassenen. Omdat het 
voor de meesten van ons, hoewel we 
best weten dat die kampen er zijn, een 
ver van ons bed verhaal is, wil Joke ons 
er over komen vertellen. Ze zal dit doen 
op zondag 27 oktober na de viering. Wij 
nodigen u allemaal uit om daarbij aan-
wezig te zijn. Simpelweg omdat wij, als 
wij onszelf christenen willen noemen, 
de ogen niet mogen sluiten voor het 
leed op andere plaatsen op de wereld. 
Kom dus! 

Zevenhoven

Kerkbalans
Elk jaar weer zijn we blij verrast over de 
bedragen die ons toegezegd worden in 
de actie Kerkbalans. Ondanks het feit 
dat ook bij ons het aantal betrokken 
parochianen afneemt, net als overal 
in het land, blijft de Kerkbalans toch 
redelijk constant qua opbrengst. Dan 
is het echter wel zaak dat ook iedereen 
daadwerkelijk de toegezegde bedra-
gen overmaakt. Het grootste deel is 
al overgemaakt, maar nog niet alles. 
Is het aan uw aandacht ontglipt? Dat 
geeft niet, maar wilt u dit alstublieft in 
orde maken? Als kleine parochiekern 
is de actie Kerkbalans heel belangrijk 
om onze financiën op orde te houden. 
Bedankt alvast! 

Een sterke vrouw, wie zal 
haar vinden?
Allemaal kennen we wel deze zin. Toen 
ik eind augustus tijdens de tweede 
hittegolf even naar de pastorie ging 
om een boekje te draaien, trof ik daar 
de beide dames Van Veen en Gerda 
Aartman, die net de matten uit de kerk 
naar buiten hadden gesleept om de 
kerk schoon te maken. Wat een klus is 
dat! Ik draaide mijn boekje, ging naar 
huis, niette en vouwde daar het boekje, 
(omdat ik het in de pastorie veel te heet 
vond) en ging toen weer terug om de 
nietmachine terug te brengen. Al met al 
was ik een uur of tweeëneenhalf bezig 
geweest. Groot was mijn verbazing 

toen ik bij aankomst de dames nog net 
de matten weer terug zag leggen in de 
kerk. Een hele kerk stofzuigen bij een 
temperatuur van rond de 30 graden, 
ga er maar aan staan. En zij deden dat 
gewoon even, nou ja, even? Je staat er 
niet bij stil als je in het weekend naar 
de kerk gaat maar wat wordt er altijd 
een werk verzet door de dames van 
de schoonmaakploeg. En of het nou 
bloedheet is of koud, ze zijn er elke 
keer. Sterke vrouwen, dat zijn het!

Activiteit Orangerie
Dinsdag 15 oktober gaan we een 
herfststuk maken. Neemt u hiervoor 
uw snoeischaar en platte schaal mee.
U kunt zich opgeven t/m vrijdag 11 
oktober bij jokevtol@gmail.com of 
tel. (0172) 53 97 48.
De kosten voor het stuk zijn € 8,-.
Graag tot ziens in de Orangerie.

Gerda, Joke en Gerda

De vormelingen

Morgen

Wat vandaag niet is
Kan morgen komen
Vergeet daarom niet
Te blijven dromen

Deuren, vandaag nog dicht
Gaan morgen misschien open
Vergeet daarom niet
Te blijven hopen

De traan van vandaag
Is morgen wellicht een lach
ergeet daarom niet te leven
Elke dag!
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Uit de pastoraatgroep

Oogstdankdag
Rijdend door het groene hart, zie je 
naast de mais, de spruiten fier overeind 
staan. (Ik zag ze ook al in de super-
markt!) De koeien smullen nog van het 
gras, terwijl de schapen alweer drachtig 
zijn. En wie goed kijkt, ziet fruitbomen 
staan met een prachtige oogst. Er 
wordt hard gewerkt voor al het eten 
op ons bord. Bij al die inspanning 
staat Gods gave van de schepping en 
de groei voorop. Daar willen we voor 
danken, samen met de verschillende 
kerkgemeenschapen uit de regio, in de 
oecumenische viering op 20 oktober 
om 10.00 uur in De Spreng in Oude 
Wetering.

Allerzielen
De gedachtenis aan onze dierbare 
overledenen vieren we dit jaar op vrij-
dagavond 1 november. We gedenken 
onze ouders, partners, kinderen, broers 
en zussen, vrienden en vriendinnen. 
In de viering van Woord en Gebed 
luisteren we naar troostende woorden 
uit de Bijbel, eren we onze overledenen 
met een kaars en een bloem en bren-
gen hun namen in gebed bij God.
Zanggroep Inspiratie ondersteunt met 
de zang. Na de viering houden we een 
stille tocht naar het kerkhof. Daar aan-
gekomen bidden we samen voor onze 
overledenen. U bent van harte welkom. 
Intenties voor deze viering kunt u 
opgeven bij het secretariaat tot en met 
dinsdagochtend 29 oktober 10.30 uur.

Avondviering Kerstmis
Vorig jaar hebben we op een heerlijke 
manier Jezus’ geboorte gevierd. Koor 
Enjoy en het Nederlandstalig koor bun-
delden de krachten. Kinderen hebben 
meegespeeld in een geestig verhaal. En 
pastor Dingjan hield een korte preek! 
Zo werd het een mooi geheel waar 
iedereen blij van werd.
Dit jaar willen we er weer een feest van 
gaan maken. De koren staan al in de 
startblokken. Wie stelt zich beschikbaar 

om mee te helpen bij het oefenen van 
de kinderen? Meld je dan rechtstreeks 
bij Connie Koeleman of via hoogmade_
woubrugge@rkgroenehart.nl. 

Connie Koeleman, Nico Koot, Pastor 
Marjo Hoogenbosch

Naar een bloeiende 
geloofsgemeenschap?
Als je op een willekeurige zondag naar 
de kerk komt, valt het je wel op dat de 
meeste ‘koppies’ grijs zijn en ook dat 
het aantal ‘koppies’ niet erg groot is. 
Daarnaast zijn er te weinig mensen 
die een taak in de kerk op zich nemen, 
ondanks het feit dat er best een flink 
aantal vrijwilligers is, maar ook die ‘kop-
pies’ zijn aan de grijze kant. Sommige 
taken van de kerk krijgen daardoor te 
weinig aandacht. Dat is zo in Hoogma-
de en ook in de andere parochiekernen 
van onze parochiefederatie. Feitelijk 
geldt dat voor bijna alle parochies in 
West Europa, Noord en Zuid Amerika 
tot in Canada aan toe.
Daar hebben we zorgen over met el-
kaar, we raken er verdrietig van en het 
lijkt wel dat we geen weg zien hoe dat 
om te keren. De één zegt dat het leuker 
moet worden in de kerk, de ander zegt 
dat het geloof te moeilijk is, weer een 
ander zegt dat de kerk voor andere 
dingen gebruikt moet worden.
Het is belangrijk om met elkaar na 
te denken over de toekomst van het 
geloof en onze kerken. Hoe kunnen we 
met elkaar in de tijd die vóór ons ligt 
Kerk van Christus zijn in ons leef- en 
werkgebied, in de samenleving van 
onze dorpen? Wat is onze opdracht? Is 
het mogelijk om de kerk en het geloof 
in het groene hart te laten opbloeien?
In de besturen, beheercommissies en 
pastoraal team wordt hier over nage-
dacht. U bent uitgenodigd om mee te 
denken, met de beheercommissie en 
de pastoraatgroep. 

Half oktober zullen we als pastoraal 
team ons even terugtrekken in het 
klooster in Zundert om studiedagen 

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie  

te houden over dit onderwerp met als 
motto: ‘Als God renoveert…’

Pastor Marjo Hoogenbosch

Welkom seniorenochtend 
De najaars-seniorenochtend in Hoog-
made/Woubrugge is op woensdag 
16 oktober. Hiervoor nodigen wij alle 
senioren van harte uit. Wij beginnen de 
ochtend om 10.00 uur in de kerk met 
de Eucharistieviering, waarin pastor 
A. Vijftigschild zal voorgaan. Zang-
groep Nostalgie verzorgt de muzikale 
begeleiding. Na de viering is iedereen 
welkom in gebouw de Stal, Kerkstraat 
51, voor een gezellig samenzijn met 
koffie of thee en een drankje. U kunt 
dan ook mooie wenskaarten uitzoeken, 
gemaakt door dames van de groep 
klein onderhoud. De opbrengst is voor 
diverse voorzieningen in onze kerk. De 
mensen van de bezoekgroep van onze 
parochiekern willen u graag helpen om 
naar de kerk te komen. U wordt thuis 
door ons afgehaald als u ons belt voor 
vervoer. Wilt u in Woubrugge bellen 
naar Nico Koot tel. (0172) 51 81 78; in 
Hoogmade naar Theo Nieuwenhuizen 
tel. (071) 501 88 21. Wanneer u niet in 
de gelegenheid bent om naar de kerk 
te komen, kunt u meeluisteren via 
internet  (www.kerkomroep.nl) of de 
kerkradio. Wij hopen u te ontmoeten 
op 16 oktober.

Namens de bezoekgroep,
Theo Nieuwenhuizen
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Allerzielen in het Licht  
(2 november)
In de donkere herfstmaand november 
– met wind, regen, vallende bladeren – 
vieren wij Allerzielen en hebben wij het 
licht dat in duistere nacht schijnt hard 
nodig. Allerzielen is een eeuwenoude 
en rijke katholieke traditie, waarbij dier-
bare overledenen worden herdacht. 
Het traditionele bezoek aan het kerkhof 
na de viering was in het verleden veelal 
een donkere en gure aangelegenheid. 
In 2010 werd in het Bisdom Rotterdam 
voor het eerst Allerzielen in het Licht 
gevierd, een meer eigentijdse manier 
van gedenken. De parochies Leimui-
den/Rijnsaterwoude en Oudewater 
hadden de primeur. Inmiddels hebben 

verschillende andere parochies dit 
voorbeeld gevolgd. 

Bij Allerzielen in het Licht wordt de 
begraafplaats door heel wat vrijwil-
ligers letterlijk en figuurlijk in het licht 
gezet. Er staan vuurkorven en kraam-
pjes met warme chocolademelk en 
bisschopswijn. Men kan stilstaan bij het 
graf, maar ook rondlopen en even met 
elkaar praten. Samen je verdriet delen. 
Wil je even alleen zijn, kun je binnen-
lopen in de stiltekapel op het kerkhof. 
Uiteraard is er ook volop aandacht 
voor de graven zelf. Het is mogelijk de 
graven te voorzien van een lichtje of 
bloemen. Er liggen bloembollen om 
te planten. Alle graven zullen worden 
gezegend.  

In onze parochiekern worden op 2 
november om 19.00 uur de overlede-
nen herdacht in een mooie viering in 
de RK kerk Sint Jan de Doper aan de 
Willem van der Veldenweg. In deze 
viering worden de gestorvenen van het 
afgelopen jaar met name genoemd. 
Na afloop van de viering is vanaf 20.00 
uur iedereen - jong en oud - welkom 
om deel te nemen aan de activiteiten 

rondom Allerzielen in het Licht.  Wij 
hopen dat de begraafplaats op Allerzie-
len een ontmoetingsplek voor velen zal 
worden. 

Diavoorstelling foto’s 
dierbaren
Net als vorig jaar willen wij in het St 
Jozef huisje (in gericht als Stiltekapel) 
tijdens “Allerzielen in het Licht” een 
diavoorstelling van foto’s vertonen van 
dierbare overledenen. Uw dierbare 
hoeft niet perse begraven te zijn op 
onze begraafplaats, ook wanneer uw 
dierbare elders begraven ligt mag u 
een foto inleveren. Wilt u graag dat 
er een foto van uw dierbare getoond 
wordt tijdens deze avond dan kan u 
de foto met naam vóór 28 oktober 
inleveren bij Sonja Knelange, Tuinderij 
16 of via de mail: Leimuiden_rijnsater-
woude@rkgroenehart.nl.
De foto’s die vorig jaar zijn aangele-
verd, zullen zonder tegenbericht weer 
vertoond worden.

Namens de pastoraatgroep, 
Sonja Knelange

Nieuws van Akkoord 
Het Kinder- en tienerkoor Akkoord 
heeft weer zin in een nieuw seizoen! 
Als aftrap beginnen we in oktober met 

Franciscus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk
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weer een leuke viering. In deze viering 
zullen we ook de opbrengst van de col-
lecte van vorig seizoen overhandigen 
aan het goede doel: Haïti. Vorig jaar 
hebben wij weer het hele jaar gecol-
lecteerd voor dit doel en we zijn erg 
blij met het resultaat. Verder zijn wij 
dit jaar ook weer op zoek naar nieuwe 
leden die ons koor kunnen aanvullen. 
Ken of ben jij iemand die graag zingt en 
op de basis of middelbare school zit? 
Kom eens langs tijdens een repetitie en 
kijk of het koor iets voor jou is! 

Meg van der Hoorn

Vanuit de BCP - Populieren
Tot voor kort stond er een rij bomen 
langs de Vriezenweg op het weitje 
tussen de huizen aan de Willem van 
der Veldenweg en de huizen aan de 
Vriezenweg. Het waren Italiaanse 
populieren die er naar schatting al ruim 
40 jaar stonden. Ze stonden tussen het 
voormalige klooster en de beneden-
school.

Deze populieren werden al enkele 
jaren goed in de gaten gehouden of 
ze niet te hoog werden en of dat geen 
gevaar opleverde. Vorig jaar is er om 
die redenen nog een boomspecialist 
bijgehaald. 

In het afgelopen voorjaar is een van de 
bomen gekraakt en deze hing als het 
ware met z’n takken tussen de buren 
in. 

Vooral naar aanleiding van dit laatste 
is een plan van aanpak gemaakt om 
deze Italiaanse populieren te laten 
verwijderen. In de 2e helft van juli, in 
de heetste week van het jaar met alle 
hitte-records, zijn er 5 man 2 dagen aan 
het werk geweest om de bomen te vel-
len, kort te zagen en alles af te voeren. 

Vooral door de hitte was het een heel 
zware klus. Een paar weken later is nog 
een laatste stam geveld en afgevoerd. 
Aan een aantal van de gevelde stam-
men was duidelijk te zien dat er rotte 
kernen in de boom zaten. De grootste 
boom bleek zelfs bijna 33 m lang te 
zijn. Het geeft ons een geruststellend 
gevoel dat de bomen weg zijn.

Glasvezelkabel
 In de 2e helft van augustus is in de 
berm van de Willem van der Veldenweg 
een mantelbuis voor glasvezelkabel 
aangelegd met aansluitingen naar de 
woningen. Vanuit de berm is een man-
telbuis net onder de dijksloot door naar 
de andere kant geboord en vervolgens 
is een sleuf gegraven naar de pastorie 
en is ook daar een mantelbuis gelegd. 
De afwerking/oplevering van de sleuf 
is nog niet naar onze zin, daarover 
zullen we nog aan de bel trekken. De 
glasvezelkabel zelf ligt er nog niet in op 
dit moment, binnenkort wordt de kabel 
in de mantelbuis aangebracht. Mede 
omdat KPN stopt met ISDN zullen de 
telefoon/internet/tv vermoedelijk nog 
dit jaar overgeschakeld worden op glas-
vezel. E.e.a. heeft ook gevolgen voor de 
melding en alarmering van de bevei-
ligingsinstallatie. Deze is inmiddels 
vervangen door een nieuwe installatie 
en kan binnenkort worden overgezet 
op glasvezel.

Hek begraafplaats
Het toegangshek van onze begraaf-
plaats (valt onder de monumentenwet) 
sloot al geruime tijd niet goed meer. 
De draaiende delen hingen scheef ten 
opzichte van elkaar en daardoor viel 
de grendel nog maar net in het slot.  
Op advies van het bisdom is er eerder 
al eens door een in monumentaal 
hekwerk gespecialiseerde smid naar 
gekeken, maar deze vond het kennelijk 

geen interessante opdracht, want hij 
heeft na zijn bezichtiging nooit meer 
van zich laten horen ondanks herhaal-
delijke verzoeken. Uiteindelijk is er 
een smid uit onze regio bijgehaald en 
deze heeft in juli het draaihek aan de 
kerkzijde op een andere wijze (blokje 
metaal ertussen) aan de muur van de 
kerk bevestigd. De draaiende delen 
hangen nu weer recht ten opzichte van 
elkaar, zodat het hek nu een stuk beter 
sluit. Het hek wacht nu op een grondige 
verfbeurt.

Namens de BCP, Kees Kea

Peppelhofviering 
Op vrijdag 4 oktober om 9.30 uur is er 
een Eucharistieviering in de Peppelhof. 
De voorganger is pastor B. Bosma.

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

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Overleden
25 augustus  Maria Johanna Visser-van Velsen  93 jaar
7 september  Johan de Graaf    70 jaar
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Dinsdagmorgen
8 oktober 9.30 uur viering van woord 
en communie in Oud Ade. Voorganger 
is diaken A. van Aarle. Na de viering is 
er koffie op de pastorie.
22 oktober 9.30 uur eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma.

Communieronde
Er is een communieronde op 1 en 15 
oktober.

Zondag 6 oktober 
Op zondag 6 oktober vervalt de viering 
in Oud Ade.
Dan is om 10.00 uur de slotviering van 
de Federatieweek in de Petruskerk in 
Roelofarendsveen. 

Allerzielenviering 1 november
De Allerzielenviering voor Rijpwetering 
én Oud Ade is op vrijdag 1 november 
om 19.00 uur in Oud Ade met mede-
werking van koor Joy. Voorganger is 
pastor A. Vijftigschild. We herdenken 
dan alle overledenen, en in het bijzon-
der degenen die in het afgelopen jaar 
uit onze gemeenschappen zijn wegge-
vallen. Parochianen waarvan het afge-
lopen jaar een familielid is overleden, 
ontvangen voor deze viering een per-
soonlijke uitnodiging. Maar natuurlijk 
is iedereen van harte welkom. Op deze 
avond zijn beide kerkhoven verlicht en 
worden de graven gezegend.

Het programma is als volgt:
18.15 uur – Voorafgaand aan de viering 
in Oud Ade worden de graven op het 
kerkhof in Rijpwetering gezegend door 

pastor Vijftigschild. U kunt direct naar 
het kerkhof gaan.

19.00 uur – Allerzielenviering in Oud 
Ade. Aansluitend worden de graven op 
het kerkhof van Oud Ade gezegend.
Daarna bent u van harte uitgenodigd 
voor koffie en ontmoeting in de kerk 
van Oud Ade. Voor parochianen uit 
Rijpwetering die niet meegaan naar het 
kerkhof staat direct na de viering de 
koffie al klaar.

Actie Schoenendoos
Ook dit jaar doen we weer mee aan de 
Actie Schoenendoos. Dit is een actie 
die in diverse landen georganiseerd 
wordt, waaronder ook in Nederland. 
Tijdens deze actie worden versierde en 
gevulde schoenendozen verzameld en 
verzonden naar kinderen, overal in de 
wereld, die leven in oorlogsgebieden, 
armoede en hongersnood. Het is een 
unieke gelegenheid om iets te kunnen 
betekenen voor kinderen die zo arm 
zijn dat ze waarschijnlijk voor het eerst 
van hun leven een cadeau krijgen! De 
dozen gaan dit jaar naar Sierra Leone, 
Malawi, Togo, Roemenië, Moldavië en 
vluchtelingenkampen op de Griekse 
eilanden.

Veel kinderen die op de ‘Kinderbrug’ 
naar school gaan doen al jaren mee 
met de actie, maar volwassenen mogen 
uiteraard ook een schoenendoos vul-
len. De inhoud van de schoenendoos 
mag bestaan uit zowel (goede) gebruik-
te als nieuwe spulletjes. Denkt u hierbij 
aan nuttige zaken zoals schoolspullen 

en hygiëne producten, maar ook klein 
speelgoed of een knuffel. Als u het 
leuk vindt om aan deze actie mee te 
doen dan kunt u een deelname folder 
meenemen. In de folder staan duidelijk 
aanwijzingen en tips. De folders liggen 
achter in de kerken van Oud Ade en 
Rijpwetering. Voor elke gevulde schoe-
nendoos wordt een bijdrage gevraagd 
van € 5,-. Dit bedrag is bestemd voor 
de organisatie- en transportkosten.
Op zondag 3 november is er om 9.15 
uur in de kerk van Oud Ade een gezins-
viering. U kunt de schoenendoos dan 
inleveren, maar u kunt dit ook al eerder 
doen bij een van de kerken of op de 
pastorie.

Met vriendelijke groet, namens de werk-
groep gezinsvieringen, Toos van der Poel 
en Monique van der Geest

150 jaar bestaan van de 
H. Bavokerk van Oud Ade
In de kerstnacht van 1868 werd de Hei-
lige Bavokerk in Oud Ade voor de aller-
eerste keer voor de eredienst gebruikt. 
Maar op 9 september van het jaar 1869 
werd de kerk door de bisschop van 
Haarlem, Mgr. Wilmer, officieel gewijd. 
Dit feit van 150 jaar bestaan hebben 
wij op zondag 8 september uitgebreid 
gevierd met een feestelijke eucharis-
tieviering waarbij alle koren, te weten 
dameskoor Oud Ade/Rijpwetering, koor 
Joy en koor LOSZ en de cantor Thijs 
Witteman hun medewerking verleen-
den. Pastor Bosma was de voorganger. 
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is 
stonden nu alle koren voor in de kerk 

Franciscus parochie  

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

Lief en leed

Overleden 
20 augustus Gijsbertus Christianus Johannes van der Geest  100 jaar
22 augustus Helena Cornelia Straathof- van Egmond  94 jaar

Rectificatie van vermelding in de Samenstromen van september
17 juli Margaretha Catharina van der Voorn- Janmaat     92 jaar
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Oud Ade/Rijpwetering

gezamenlijk te zingen. Dit gaf een heel 
bijzondere betrokkenheid van de koren 
met de mensen in de kerk. Er was een 
mooi misboekje gemaakt met toepas-
selijke liederen. Pastor Bosma hield een 
mooie preek over alle inspanningen die 
de parochiegemeenschap in al die 150 
jaar gedaan heeft om deze mooie kerk 
in goede staat te houden. 
Na afloop van de eucharistieviering was 
er koffie of thee met een speciaal ge-
bakje en ontmoeting in het dorpshuis 
van Oud Ade. Wij kijken met heel veel 
dankbaarheid terug op deze mooie 
viering.  Heel veel dank en complimen-
ten voor alle mensen die deze speciale 
viering mogelijk gemaakt hebben.

Pastoraatgroep en beheercommissie 

Actie Kerkbalans
In mei zijn huis aan huis brieven be-
zorgd  met de bedoeling parochianen 
en dorpsgenoten aan te sporen om 
daadwerkelijk mee te doen aan de 
jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ook heb-
ben we toen nieuwe spandoeken op 
de brug opgehangen met beelden van 
onze dorpsgezichten met én zonder 
kerkgebouw, om maar aan te geven dat 
zonder uw medewerking en deelname 
aan de actie wij niet in staat zullen zijn 
om de gebouwen op termijn voor onze 
dorpen te behouden. 

We hebben hierop zeker mooie reac-
ties ontvangen, hartelijk dank hiervoor, 
maar de tussenbalans van onze actie 
valt nog tegen. Het is van groot belang 
dat er een groot draagvlak komt in 
onze dorpen om deze beeldbepalende 
gebouwen te behouden.

We vermelden nog een keer de reke-
ningnummers waar u uw bijdrage naar 
kunt overmaken.
NL14 RABO 0301 1076 88 (Oud Ade)
NL51 RABO 0301 1162 37 (Rijpwetering)

Heeft u interesse in een periodieke gift, 
neem dan contact op met Dammes van 
der Poel,  tel. (06) 11 35 15 04 of 
Piet Alkemade, tel. (071) 501 22 05. 
Dan kunnen zij dat met u regelen.

De beheercommissie

Invulling taken  
beheercommissie
De afgelopen maanden zijn we er in ge-
slaagd een aantal personen te vinden 
die de taken van de huidige beheer-
commissie over zullen gaan nemen. De 
huidige leden hebben zich meer dan de 
gebruikelijke termijn van 4, 8, 12, of 16 
jaar ingezet en zijn per 30 september 
officieel ontslagen.

We zijn nu nog op zoek naar iemand uit 
Rijpwetering die zich specifiek bezig zal 
houden met gebouwenbeheer, zowel 
van de kerk als van de pastorie. Iemand 
uit de bouw misschien?

Voor meer informatie kunt u 
bellen naar Piet Alkemade, 
tel. (071) 501 22 05.

Kerkhof Rijpwetering 
In het voorjaar van 2020 wordt een rij 
algemene graven geruimd waarin over-
ledenen zijn begraven vanaf 14 decem-
ber 1995 tot en met 13 juni 2003. Wij 
zullen proberen alle gerechtigden van 
deze graven (nabestaanden) persoon-
lijk bericht te sturen, mits we over de 
juiste adressen beschikken.

Tijdens deze werkzaamheden zal het 
kerkhof gesloten zijn. De stoffelijke res-
ten zullen worden herbegraven in een 
verzamelgraf. Zodra de datum bekend 
is zullen wij dat nader berichten.
Bent u gerechtigde, dan kunt u ook nu 
al contact opnemen met Piet Alkema-
de, tel. (071) 501 22 05 om afspraken te 
maken over het grafmonument.

God zorgt voor mij 
Al zal ik wonen in een villawijk, 
of in een afgelegen krottenwijk,
of ik leef een zwerversbestaan,
niet wetend waar ik slapen zal gaan.

Al voelde ik mij altijd alleen,
geen familie en vrienden om mij heen,
is mijn wereldje om mij heen zo klein,
als het gewoon is om alleen te zijn.

Dan zal er altijd een God wezen,
die omziet naar mijn leven,
er is een God die zorgt voor mij,
en in alles is Hij erbij. 
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Franciscus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oogstdankdag 
Zaaien, ontkiemen en oogsten
Het is een mooie gedachte, de gedach-
te achter de Oogstdankdag en ik zag 
dat het op hele verschillende dagen/
maanden gevierd wordt in de diverse 
kerken, maar dat geeft niks het gaat 
om de dankbaarheid welke getoond 
wordt aan God. Hij geeft en wij ont-
vangen. We planten en zaaien en we 
oogsten. 
Dan is de dankbaarheid groot, maar we 
mogen dit ook weer uitdelen en geven 
aan hen die het minder hebben, dat is 
eigenlijk hetgeen het meest oplevert, 
want ook op die manier zaai je, je zaait 
liefde, genegenheid. En er wordt niet 
voor niks zo vaak gezegd: ‘Wat je zaait 
zul je oogsten’.

Net als voorgaande jaren vieren wij 
Oogstdankdag. Dit jaar op zondag 
20 oktober om 10.00 uur een oecu-
menische viering De Spreng te Oude 
Wetering. LTO Noord afdeling Kaag en 
Braassem zal de kerk weer feestelijk 
versieren met bloemen, planten vruch-
ten en kazen. Van harte welkom!

Voorgangers: 
ds. Christa Jonkheer
pastor. Marjo Hoogenbosch
ds. Jan Berkvens
m.m.v. koor Cadans o.l.v. Wim Loos

Anneke Rietbroek

Weer aan de slag!
Als pastoraatgroep hebben we, na de 
zomervakantie, de draad van het ver-
gaderen weer opgepakt. We denken na 
over onze Verbondenheid met God en 
met elkaar. Om die verbondenheid wat 
meer aandacht te geven, trof u in de 
vorige Samenstromen een inlegvel met 
een organogram aan. We hopen dat dit 
u, als werkgroep lid of parochiaan, een 
overzicht geeft in de structuur met vele 
werkgroepen. Voor uw vragen of op-
merkingen kunt u het beste altijd eerst 
bij de contactpersoon van uw werk-
groep terecht, hij/zij kan het daarna, 
indien nodig, met de pastoraatgroep of 
BCP bespreken.

Het, door een gastheer of –vrouw, 
welkom heten en uitreiken van een 

missaaltje voor aanvang van de 
weekendviering bevestigt ook onze 
verbondenheid met elkaar. We krijgen 
hier veel positieve reacties op. Echter, 
deze groep vrijwilligers is vrij klein en 
wil graag blijven werken op basis van 
aanmelding/ beschikbaarheid, daar-
door lukt het niet om bij elke viering 
aanwezig te zijn. Wie komt deze groep 
versterken? Jong of iets ouder, regel-
matige kerkbezoeker of niet; iedereen 
is van harte welkom.

De werkgroep school-kerk-gezin zoekt 
enkele enthousiaste volwassenen om 
de geloofsbanden tussen school, kerk 
en gezin te onderhouden en te ver-
sterken. Wie kan en wil zich hiervoor 
inzetten? 

Naast bovenstaande agendapunten, 
spraken we ook over het geroezemoes 
voor aanvang van de vieringen. We 
willen u vragen om het voor iedere 
viering stil te maken in uzelf; de rust die 
dan ontstaat kan ruimte geven voor uw 
persoonlijke geloofsbeleving. 
Twee keer per jaar is er een geza-
menlijk overleg tussen de BCP en de 
pastoraatgroep, in oktober staat dit 
weer op de agenda. Zaken die zowel op Oogstdankdag



23SAMENstromen • oktober 2019

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

financieel als parochieel gebied aan-
dacht vragen, worden dan met elkaar 
besproken. 

De samenwerking met onze protes-
tantse en remonstrantse naasten heeft 
ook onze aandacht. Zondag 20 oktober 
vieren we met elkaar Oogstdankdag. 
Deze oecumenische viering is in de 
Spreng. Van harte aanbevolen.

Voor informatie over of aanmelding 
voor vrijwilligers of voor andere 
opmerkingen/vragen kunt u de pasto-
raatgroep altijd bereiken via pastoraat-
groep_roelofarendsveen@rkgroene-
hart.nl.

Namens de pastoraatgroep, 
Astrid de Haas

Rozenkrans bidden 
Zoals ieder jaar bidden we ook dit jaar 
weer de rozenkrans in de maand ok-
tober. We doen dat op dinsdag van de 
viering om 09.00 uur in de Petruskerk.  
U bent ook van harte welkom bij de 
Mariakapel naast de Hof van Alkemade 
(vrijdags om 09.30 uur).

Allerzielen 
Dit jaar vieren we Allerzielen in de 
Petruskerk op vrijdag 1 november om 
19.00 uur m.m.v. Cadans
en in de Mariakerk op zaterdag 2 

november m.m.v. het Emanuelkoor. 
Voorganger in beide vieringen is pas-
toor Glas.

Aansluitend aan de vieringen zullen de 
graven gezegend worden. Na de viering 
in de Petruskerk komen we samen 
op het kerkhof voor Allerzielen in het 
Licht (bij goed weer). Het kerkhof wordt 
daar door vele vrijwilligers weer mooi 
verlicht met kaarsen en u kunt er o.a. 
luisteren naar muziek, een bloembol 
poten en vooral met elkaar in gesprek 
gaan. Ook kunt u een kopje koffie, 
chocomel of een glaasje bisschopswijn 
drinken.

Iedereen die het afgelopen jaar een 
dierbare heeft verloren, krijgt nog een 
uitnodiging. Die zal verzonden worden 
aande bij ons bekende contactpersoon.

Werkgroep Allerzielen/Allerzielen 
in het licht

En dan nog dit:
Op dinsdag 24 september start in 
Woubrugge de Alpha-cursus, georgani-
seerd door de kerken uit Hoogmade en 
Woubrugge. 

Deze cursus staat open voor ieder die 
nieuwsgierig is en meer zou willen 
weten over het christelijk geloof.  
Meer informatie kunt u vinden in de 
Samenstromen van september bij 
Hoogmade./Woubrugge.

   
In de hal staat een mand voor de 
Voedselbank. U weet dat die daar blijft 
staan.  Uw gaven in de vorm van houd-
bare producten (met uitzondering van 
alcohol)  blijven welkom  voor mede-
mensen die het wat minder hebben. 
  
Elke dinsdagavond is er schriftinstuif in 
de pastorie van de Petruskerk. 
Het evangelie van het komende week-
end wordt met elkaar besproken. 
Elke parochiaan is hierbij welkom van 
19.30 tot 21.00 uur.
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Clara & Franciscus Algemeen

Als vrijheid je lief is. Symposium  
4 oktober in de Petruskerk 
Ieder jaar in de federatie-feestweek is er een symposium 
rondom een kerkelijk- en maatschappelijk thema.
Dit jaar is het thema “Als vrijheid je lief is”.
In onze vrije samenleving gaan mensen maatschappelijk de 
fout in. Soms klein en soms groot. Rechters geven gevange-
nisstraffen. De roep om zwaarder te straffen wordt steeds 
luider. En vergeving is er haast niet meer. Iemand die een 
gevangenisstraf heeft gehad, heeft eigenlijk ook altijd levens-
lang. 

De Stichting Exodus (opgericht door Ds. Jan Eerbeek) pro-
beert ex-gedetineerden weer op de rails te zetten. Door hen 
te helpen met structuur en regelmaat te hervinden in het 
leven, het zoeken van werk en woning, het helpen met admi-
nistratie en schuldaflossing.

De spanning tussen de aandacht voor slachtoffer en dader is 
groot. En die spanning groeit. Toch hebben wij als christenen 
een taak. Een taak die ons oproept om in de moeilijke situa-
ties van het leven niet om te draaien, maar om te helpen.
De directeur van Stichting Exodus Zuid Holland Lara vd Well 
komt vertellen over haar werk en het werk van Exodus. Daar-
naast zal een ex-gedetineerde als ervaringsdeskundige ons 
vertellen hoe het in een leven kan verlopen en wat Exodus 
betekent. 

Het koor Faith zal zingen. Er is ook gelegenheid voor zaalge-
sprek en wij sluiten af met een hapje en een drankje.

OMZIEN naar de ander   
De avond begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en 
eindigt om 22.15 uur (met informele uitloop) U komt ook?
Datum: 4 oktober 2019
Plaats: Petruskerk, Roelofarendsveen.

Diaken André van Aarle

Oostdankdag: 
‘In vertrouwen op God’
Veel mensen konden in de zomer genieten van het buiten 
zijn en de natuur. Het is een bron van rust en ontspanning. 
De natuur dwingt ook ontzag en respect af. Het is er, zonder 
dat wij mensen er de hand in hebben. Een rups eet, verpopt 
en ontpopt zich tot een nacht- of een dagvlinder. Een kas-
tanje of eikel vergaat in de aarde, ontkiemt en voor je het in 
de gaten hebt, staat er een piepklein boompje in je tuin.
De natuur kent haar eigen ritme en haar eigen wetmatig-
heden. De seizoenen en het weer laten zich niet bepalen. Je 
moet ze ondergaan. Het buiten zijn in de natuur van de pol-
ders, bergen of strand, kan je doen ervaren dat je onderdeel 
bent van een groter geheel, dat je er mag zijn zonder een 
tegenprestatie. Het brengt je tot dankbaarheid aan God, de 
bron van alles wat leeft.

In deze maand houden we oogstdankvieringen in onze ker-
ken. In de Claraparochie gebeurt dat in alle kernen op 19 en 
20 oktober. In de Franciscusparochie is er één oecumenische 
dienst in gebouw De Spreng op 20 oktober. 
Samen met de boeren en tuinders zijn we dankbaar voor 
de geschonken oogst, voor het geschonken leven. Daarmee 
plaatsten we onszelf in het rite van het leven, van zaaien, 
wachten en oogsten. 

We delen van de oogst met onze gaven in de MISSIO-collecte 
voor de christenen in Noordoost India.

Oktober de Wereldmissiemaand van 
Missio – Wat is jouw missie
In Het noordoosten van India leven veel verschillende etni-
sche bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers 
voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd.

Christenen
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in deze regio werk-
zaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de 
regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege 
hun afkomst vertrouwd met de cultuur. 
De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te 

Lara van der Well van Stichting Exodus
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zetten voor de bescherming van de waardigheid en de  
rechten van de mensen en voor de bescherming van de 
schepping.

Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de 
Himalaya. Zij verlenen medische zorg, geven onderwijs. Door 
hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van 
christelijke naasten liefde. 

Op de theeplantages worden de theepluksters uitgebuit en 
vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesia-
nen helpen hen bewust te worden van de gevaren.
Buitengewone Missiemaand: ‘Wat is jouw missie?’
Iedereen, en zeker wij als gedoopten zijn gezonden met de 
opdracht handen en voeten te geven aan de Blijde Bood-
schap van Jezus en deze ook te verkondigen. Ondersteun 
samen met Missio de opbouw van de kerk en het pastorale 
werk in Noordoost-India. Help mee!
Help paus Franciscus helpen: geef in de collecte op zaterdag 
of zondag 19/20 oktober. 

Meer informatie: www.missio.nl

Weekend van de diaconie 
Ieder jaar in november organiseren de PCI-en (Parochiële 
Caritas Instelling) een weekend van de diaconie. 
In het weekend van 23 en 24 november (Feest van Christus 
Koning) zal in alle kerken worden verteld wat het werk van 
de PCI inhoudt. Heel kort; de PCI helpt mensen in financiële 
noden. 

Daarnaast willen de PCI-en eens per jaar een diaconaal  
project in de buurt ondersteunen.
Dit jaar is gekozen voor Stichting Exodus Leiden. Als u naar 
het symposium op 4 oktober in de Petruskerk komt (zie 
elders in Samenstromen) dan komt u vanzelf te weten wat 
Exodus inhoudt. Of kijk op de volgende link: 
www.exodus.nl/regios/zuid-holland.

Indien mogelijk zal er in het november nummer van dit  
parochieblad nog een interview komen met Lara vd Well, 
directeur van Exodus Zuid Holland. 

Noteert u alvast in de agenda dat u dat weekend (23 en 24 

november) naar de kerk gaat. En eveneens bent u welkom 
op het symposium “Als vrijheid je lief is” op 4 oktober om 
19.30 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen. 

Diaken André van Aarle

Goed voor jezelf
Wat goed als je

na verloop van tijd
iemand kunt vergeven!

Als je kunt zeggen:
‘Zand erover.

Wat je deed was fout;
het doet nog altijd zeer

maar ik wil verder.’

Niet dat het makkelijk is.
Zoiets gaat moeizaam.

Maar als het je lukt,
dan is dat winst.

Niet alleen omdat
je geloof dat vraagt

of omdat het prettig is
voor de schuldige.

Vergeven is ook
heilzaam voor jezelf.
Want het is: loslaten.

Niet langer vasthouden
aan je boosheid.

Je ontworstelen aan
wraakgevoelens

en jezelf bevrijden.

Wat goed als je dat kunt!

Greet Brokerhof-van der Waa
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Met het zingen 
van “In manus 
tuas Domine” – 
“In Uw handen 
beveel ik mijn 
geest” – namen 
de bij de uitvaart 
van pastor M.J.M. 
Jagerman aanwe-
zige priesters op 
6 september in de 
kerk van Rijpwete-
ring afscheid van 

hun collega. De vele aanwezigen die pastor Jagerman 
de laatste eer kwamen brengen zongen instemmend 
het refrein mee. De uitvaartdienst werd gecelebreerd 
door de bisschop van Rotterdam, het bisdom waar 
pastor Jagerman ondanks zijn woonplaats Amster-
dam zijn gehele priesterleven mee verbonden is 
gebleven. Concelebranten waren pastor Bosma als-
mede oud-pastoor Broeders van de Clara- en Francis-
cusfederatie, en diaken Van Aarle. 

Zo ging een vurige wens van pastor Jagerman, die 
op vrijdag 30 augustus na een kort ziekbed overleed, 
in vervulling, dat zijn uitvaartdienst gehouden zou 
worden in de kerk waar hij zich al die jaren zo heeft 
thuis gevoeld. Mgr. Van den Hende memoreerde in 
zijn homilie de bescheiden betrokkenheid van pastor 
Jagerman in ontmoetingen. ,On-Hollands’, noemde 
hij de manier, waarop pastor Jagerman eerst obser-
veerde en goed luisterde, waarna hij op bescheiden 
wijze begon te praten. Die milde wijze van ontmoeten 
is voor velen kenmerkend genoemd: Zo hebben wij 
pastor Jagerman leren kennen’. De bisschop ken-
schetste pastor Jagerman als een vriendelijke man, 
een persoonlijkheid met een doorleefde vroomheid.

Michaël Johannes Maria (Michel) Jagerman werd op 6 
mei 1934, in een gezin dat bestond uit twee zussen en 
drie broers, te Rotterdam geboren. Na enkele jaren 
lid te zijn geweest van de Norbertijnerorde, werd hij 
op 16 juni 1962 door Mgr. M.A. Jansen, bisschop van 
Rotterdam, tot priester gewijd. Hij werd benoemd tot 
kapelaan te Reeuwijk (1962) en vervolgens te Noord-
wijkerhout (1964). Sinds 1971 was hij zeventien jaar 
verbonden aan de afdeling Opleidingen van het Ge-

meenschappelijk Administratiekantoor (GAK) van de 
gemeente Amsterdam en werd hij op parttimebasis 
benoemd tot assistent in de parochie van Sint-Agatha 
te Lisse en in 1977 tot assistent in de parochie De 
Menswording te Leiderdorp. 

Na in 1986 een hartoperatie te hebben ondergaan 
adviseerde zijn specialist hem om zijn leven aan te 
passen aan zijn gezondheidstoestand en af te zien 
van inspannende arbeid. Om gezondheidsredenen 
stopte hij in 1989 met zijn werk bij het GAK. In 1990 
werd hij parttime benoemd tot pastor in de parochie 
Maria Middelares van alle Genade te Leiden. Daarna 
volgde een benoeming in de parochie van de H. Jozef 
te Hillegom en de parochie van de H. Martinus te Hil-
legom. Vanaf 1 augustus 1996 was hij moderator van 
die beide parochies.

In 1999, bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd, vroeg mgr. A. H. van Luyn hem om naar de 
parochies van Rijpwetering en Oud Ade te gaan. Dat 
gebeurde per 1 september van dat jaar in beperkte 
tijd en wel één dag per week. Eenmaal in de drie we-
ken ging hij voor in de zondag liturgie. Tevens nam 
hij in zijn functie als administrator zoveel mogelijk 
deel aan de bijeenkomsten van de kerkbesturen. 
Ook als ‘pastor-voor-enkele-uren’, zoals hij het zelf 
omschreef, hoopte hij van harte, “elkaar zo te mogen 
bemoedigen en inspireren tot opbouw van Christus’ 
kerk en steeds beter te verstaan en beleven van het 
Evangelie”. 

Op 15 en 16 juni 2002 vierde hij respectievelijk in de 
kerk van Oud Ade en Rijpwetering zijn veertigjarig 
priesterfeest. Bij de vorming van parochiefederatie 
De Doortocht in november 2002 werd hem per 1 
september 2002 ontslag uit zijn functie verleend en 
tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening van 
het bisdom Rotterdam. In de jaren daarna is hij tot 
kort voor zijn overlijden nog regelmatig voorgegaan 
in de kerken van de Franciscusparochie en ook in die 
van de Claraparochie. Ook verleende hij gedurende 
een reeks van jaren bijstand in het pastoraat in een 
verzorgingshuis in Diemen en in de kerk van de H.H. 
Petrus en Paulus aan de Kalverstraat in Amsterdam.

Henk Hoek/Hans van der Wereld

In memoriam M.J.M. Jagerman
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Woont God in de kerk?
Waar je ook bent, in huis, in een sport-
hal, aan het strand: God is er aanwezig. 
Je hebt geen kerk nodig om te kunnen 
bidden. En overal waar brood, wijn en 
een priester zijn, kan de Eucharistie 
worden gevierd.

Toch is de kerk, het gebouw, belangrijk 
als je in God gelooft. De eerste mensen 
die Jezus volgden, kwamen vaak bij el-
kaar om samen te bidden. Dat gebeur-
de in een kamer bij mensen thuis, want 
er waren nog geen kerken. Al snel werd 
die kamer niet meer voor iets anders 
gebruikt. De eerste kerken waren dus 
kamers die ‘apart werden gezet’ voor 
het gebed tot God en het ontvangen 
van de sacramenten, zoals de Heilige 
Communie.

Apart gezet
Ook in ons eigen leven zetten we 
dingen apart, een mooie jurk voor 
een feest, de mooie kopjes voor als er 
bezoek is en misschien is er een hoekje 
in huis om te bidden. Een rozenkrans 
die is gezegend is, is niet zomaar een 
ketting maar is ‘apart gezet’ als iets dat 
je kan helpen in je band met God. 

Zo wil een kerkgebouw je helpen in 
contact met God te zijn. Daarom wordt 
een kerk gewijd door de bisschop. Een 
gebouw wordt daarmee ‘apart gezet’ 
als plaats van ontmoeting tussen God 
en mensen. Een plaats om te bidden 
en zingen tot God, te luisteren naar de 
Bijbelverhalen en de Heilige Communie 
te ontvangen.  Daarom noemen we de 
kerk het huis van God.

Pastor Marjo Hoogenbosch
 

Deze Spraakwater gaat over Allerzielen, (her)denken en een kijktafel maken. 
Oktober is ook rozenkransmaand. Heb je dat wel eens gedaan, de rozenkrans 
bidden? Helaas heeft er niemand meegedaan aan de kleurwedstrijd uit het 
septembernummer.

Allerzielen
Op 2 november vieren we Allerzielen. Deze dagen den-
ken we aan de mensen die (dit jaar) zijn overleden, die 
ons dierbaar waren en die we missen. Vaak steken we 
dan kaarsjes aan in de kerk en we bezoeken de graven, 
waar we ook lichtjes aansteken. Ook bidden we voor 
hen. Je kunt thuis ook een kaarsje aansteken.

Kijktafel
Thuis maken wij vaak een “kijktafel.” Een klein tafereeltje gemaakt met elementen 
aan de hand van een (bijbels)thema. Rond Allerzielen kun je er bijvoorbeeld een 
zelfgemaakt lichtje aansteken of een foto van degene die je wilt herdenken, iets 
waar hij of zij van hield.  
Wij maken ook altijd een tafereeltje rond verjaardagen en de adventsperiode. 
Kijk voor meer inspiratie op geloventhuis.nl en / of pinterest
Op onze facebookpagina kun je mijn kijktafel vinden. 

Boekrecentie: Derk Das blijft altijd bij ons, 
Susan Varley
Toen we wisten ”onze” overopa zou gaan overlijden was ik op zoek naar boeken 
over dit onderwerp. Ik vond het boek over Derk Das. Derk Das is oud en zijn lijf is 
versleten. Hij is niet bang om dood te gaan. Hij gaat de lange tunnel in. Zijn vrien-
den zijn erg verdrietig als hij is gestorven en missen Derk heel erg. Ze praten met 
elkaar over hun vriend Derk en ha-
len herinneringen op. Zo wordt hun 
verdriet steeds een beetje minder 
en blijven de mooie herinneringen 
over.  Het boek bevat mooie, grote, 
ingekleurde pentekeningen.

Wij vinden het een heel mooi boek. 
Het was erg geschikt voor “onze 
situatie”. Overopa was “oud en 
versleten” net als Derk Das. Het is 
begrijpelijk geschreven voor kinde-
ren vanaf ongeveer 4 jaar.

Tip: Op 2 november organiseren ze in Alphen a/d Rijn, rond de oosterbegraaf-
plaats, altijd “Lichtjes in het Donker” Met muziek, verhalen en heel veel lichtjes
een mooie herdenkingsavond. Ook zéér geschikt voor kinderen.
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Clara & Franciscus Algemeen

.

 

Algemeen
Bedevaart van het Groene Hart 
naar Kevelaer nu officieel
Op 6 augustus 2019, feest van de Gedaanteverandering 
van de Heer, heeft de bisschop van Rotterdam, mgr. drs. J. 
H. J. van den Hende, de statuten van de Bedevaart van het 
Groene Hart naar Kevelaer goedgekeurd. Overeenkomstig 
deze statuten zijn met ingang van genoemde datum de 
bestuursleden benoemd en wel voor een eerste termijn van 
vier jaar. Tot voorzitter is benoemd pastoor J. P. F. Glas, de 
heer Wim Barning (vicevoorzitter) en de dames Agnes van 
Berkel en Lia van der Voorn alsmede pastor Bosma, diaken 
Van Aarle en de heer Hans van der Wereld tot bestuursle-
den. De bisschop heeft de heren Barning en Van der Wereld 
dispensatie verleend wegens het woonachtig zijn buiten de 
parochiegrenzen, resp. in Leiden en Alphen aan den Rijn. De 
parochies van de H. Clara en de H. Franciscus zijn automa-
tisch lid van de Bedevaart.

Van 2 tot en met 4 september is de Bedevaart van het 
Groene Hart voor het eerst naar Kevelaer gegaan. Het was 
mooi, dat ruim honderd mensen uit de parochiefederatie en 
daarbuiten meegingen en weer genoten hebben van mooie 
dagen in de Noordrijn-Westfaalse Mariastad. Mgr. Van den 
Hende was op de avond van 3 september de hoofdcelebrant 
in de eucharistieviering en decoreerde aan het eind daarvan 
de heer R. Gies Broesterhuizen uit Roelofarendsveen van-
wege het feit dat hij voor de vijfentwintigste maal de pelgri-
mage naar Kevelaer maakte. Pastoor Glas en pastor Bosma 
waren de medecelebranten, terwijl ook diaken Van Aarle 
zijn liturgische functie waarnam. Voor pastor Bosma was het 

zijn, vuurdoop’; hij maakte voor het eerst van zijn leven de 
bedevaart naar Kevelaer!  

Hans van der Wereld

De Maria Passie
Op 18 mei j.l. was er officieel de laatste Maria Passie in Box-
meer waar ook het bedrag werd bekend gemaakt voor de 
Stichting Aquerofonds het goede doel waar wij het hebben 
voor gedaan. We hebben ruim Euro € 18.000,-  bij elkaar ge-
zongen voor mensen die graag een keer op Bedevaart willen, 
maar niet genoeg draagkrachtig zijn of helemaal niet. 

Wij deden dit op vrijwillige basis maar dankbaar dat wij dit 
hebben mogen doen. Maar dat het zo succesvol zou zijn had 
niemand verwacht dus kwamen er nog aanvragen binnen 
uit het land. Nu volgen er nog 4 reprises en dan wordt er de-
finitief gestopt. Voor u die de Maria Passie nog niet hebben 
gezien of het nog een keer wilt zien en uiteraard voor het 
goed doel treden wij o.a. op in het bisdom Rotterdam. In de 
Petrus & Pauluskerk, Dorpsweg 24, 2811 KH Reeuwijk op 26 
oktober om 20.00 uur. U kunt kaarten bij mij bestellen € 10,- 
tel., (071) 331 30 57 of of e-mail a.rietbroek@casema.nl.

Anneke Rietbroek

Samen naar Santiago de 
Compostella
Altijd al een keer de Camino willen ervaren, maar is dat 
gezien je fysieke beperktheid onmogelijk... Dan is dit jouw 
kans!”

De Camino voor zorgpelgrims 
Als je gezond van lijf en leden bent kun je kiezen om de 
Camino te voet, te paard of met de fiets af te leggen maar als 
je beperkt bent in je mobiliteit, is de Camino zonder hulp van 
derden niet altijd voor je weggelegd. 

Samen naar Santiago de Compostella 
De Stichting VNB wil tijdens een 9-daagse tocht, van 19 t/m 
27 oktober, de tocht naar Santiago de Compostela mogelijk 
maken voor mobiel-gehandicapten. Dat wordt gerealiseerd 
met een team van jongeren en mantelzorgers. Samen gaan 
zij ervoor zorgen dat een zorgpelgrim met beperkte mobili-
teit de Camino kan afleggen. 

Dagelijks bepalen zij samen welke afstand (tot ±15 km) er per 
dag kan worden afgelegd. Mocht onderweg blijken dat het 

Het slot van de bedevaart naar Kevelaer is traditioneel de 
afscheidsceremonie bij de Genadekapel.
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toch iets te ver zou zijn, dan is er een bus ter plekke die hen 
ophaalt.

Voor meer informatie o.a. 
https://www.martinuscuijk.nl/Nieuws_reader.
aspx?nieuwsId=307 
https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/
Ultreia_90.pdf

Contact met VNB kan ook:
Informatie over deze reis: http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/
reis_boeking?reizID=1586 
VNB tel. (073)  681 81 11,
Ruud.fokker@vnb.nl 
of
Roosmarie Manders, marketing en sales: 
roosmarie.manders@vnb.nl tel. (073) 681 81 25,
Ivonne van de Kar, beleidsmedewerker: 
ivonne.vandekar@vnb.nl  tel. (073)  681 81 14.

Herfst

Donkere wolken pakken zich samen,
een regenbui klettert tegen de ramen.
De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.

De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar wij weten, dit gaat voorbij..

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,
wil Hij ons kracht en sterkte geven.
Laten wij daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op De Heer.



30

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag
28 september 
Federatieweek

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

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

zondag 
29 september 
Federatieweek

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

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

10.00 uur 
• Peuter- en kleuterviering

zaterdag 
5 oktober 
Federatieweek

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas 

zondag 
6 oktober 
Federatieweek

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Cantorij 
• F. van der Ven 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Flos Campi 
• Jubileum 50 jaar Flos Campi  
  (koffie na de viering) 
• B. Bosma  

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• Seven 
• In Sporthal De Vlijt (start van het   
   40dagenREIS-project) 
• A. van Aarle + Ds. G. van 't Kruis + 
  Ds. J. van Dijk 

zaterdag 
12 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• Presentatie Vormelingen 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Organist met cantor 
• H. van de Reep

zondag 
13 oktober

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• A. Vijftigschild 

9.30 uur 
• Oecumenische viering 
• Andante 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep + Ds. J. van Malde   
  + Ds. H. Prosman + J. de Bruijn

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• A. Vijftigschild

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

zaterdag 
19 oktober

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jubilans 
• Oogstdankdag 
• Gebedsleider

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma

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

zondag 
20 oktober

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• Oogstdankdag 
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma 

zaterdag 
26 oktober
Allerheiligen

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

zondag 
27 oktober 
Allerheiligen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• Om 19.00 uur Marialof  
  met koor Together 
• B. Bosma 

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

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

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

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

vrijdag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cantors 
• A. van Aarle

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• B. Bosma

zaterdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Lord's Voice 
• B. Bosma 

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Revival 
• A. van Aarle 

zondag 
3 november

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• B. Bosma 

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

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

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag
28 september 
Federatieweek

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

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

zondag 
29 september 
Federatieweek

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

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Langeraar)

10.00 uur 
• Peuter- en kleuterviering

zaterdag 
5 oktober 
Federatieweek

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas 

zondag 
6 oktober 
Federatieweek

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• De Cantorij 
• F. van der Ven 

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Flos Campi 
• Jubileum 50 jaar Flos Campi  
  (koffie na de viering) 
• B. Bosma  

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• Seven 
• In Sporthal De Vlijt (start van het   
   40dagenREIS-project) 
• A. van Aarle + Ds. G. van 't Kruis + 
  Ds. J. van Dijk 

zaterdag 
12 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• Presentatie Vormelingen 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Organist met cantor 
• H. van de Reep

zondag 
13 oktober

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• A. Vijftigschild 

9.30 uur 
• Oecumenische viering 
• Andante 
• Koffie na de viering 
• H. van de Reep + Ds. J. van Malde   
  + Ds. H. Prosman + J. de Bruijn

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• A. Vijftigschild

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

zaterdag 
19 oktober

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jubilans 
• Oogstdankdag 
• Gebedsleider

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma

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

zondag 
20 oktober

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• Oogstdankdag 
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• Oogstdankdag 
• B. Bosma 

zaterdag 
26 oktober
Allerheiligen

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

zondag 
27 oktober 
Allerheiligen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• Om 19.00 uur Marialof  
  met koor Together 
• B. Bosma 

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

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

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

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

vrijdag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cantors 
• A. van Aarle

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Caecilia 
• B. Bosma

zaterdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Lord's Voice 
• B. Bosma 

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Revival 
• A. van Aarle 

zondag 
3 november

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• B. Bosma 

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

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

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

OKTOBER 2019



32

  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag
28 september 
Federatieweek

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

zondag 
29 september 
Federatieweek

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• J. Glas

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

zaterdag 
5 oktober 
Federatieweek

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

zondag 
6 oktober 
Federatieweek

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• Federatieviering Parochie  
  H. Franciscus 
• J. Glas 

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Roelofarendsveen)

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Roelofarendsveen)

zaterdag 
12 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• A. Vijftigschild 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy 
• J. Glas 

zondag 
13 oktober

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

zaterdag 
19 oktober

zondag 
20 oktober

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• Cadans 
• Oogstdankdag (viering is in  
   De Spreng) 
• M. Hoogenbosch + 
   Ds. C. Jonkheer + Ds. J. Berkvens

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• J. Glas

zaterdag 
26 oktober
Allerheiligen

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

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

zondag 
27 oktober 
Allerheiligen

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• TV-viering 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LEF 
• Koffie na de viering 
• Parochiaanvoorganger

vrijdag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cadans 
• J. Glas 

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Inspiratie 
• M. Hoogenbosch

zaterdag 
2 november 
Allerzielen

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

viering vervalt (i.v.m. vieringen op 
vrijdag en zondag)

zondag 
3 november

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

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

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

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

Elke eerste woensdag van de maand 
om 10.00 uur een viering in Woudsoord 
(Woubrugge)
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen
Pastoor Onelplein 1

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag
28 september 
Federatieweek

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

zondag 
29 september 
Federatieweek

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantors 
• J. Glas

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

zaterdag 
5 oktober 
Federatieweek

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

zondag 
6 oktober 
Federatieweek

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• Federatieviering Parochie  
  H. Franciscus 
• J. Glas 

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Roelofarendsveen)

geen viering (i.v.m. de federatie-
viering in Roelofarendsveen)

zaterdag 
12 oktober

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• A. Vijftigschild 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Joy 
• J. Glas 

zondag 
13 oktober

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

zaterdag 
19 oktober

zondag 
20 oktober

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

10.00 uur 
• Oecumenische viering 
• Cadans 
• Oogstdankdag (viering is in  
   De Spreng) 
• M. Hoogenbosch + 
   Ds. C. Jonkheer + Ds. J. Berkvens

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Enjoy 
• J. Glas

zaterdag 
26 oktober
Allerheiligen

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

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

zondag 
27 oktober 
Allerheiligen

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• TV-viering 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LEF 
• Koffie na de viering 
• Parochiaanvoorganger

vrijdag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Cadans 
• J. Glas 

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Inspiratie 
• M. Hoogenbosch

zaterdag 
2 november 
Allerzielen

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

19.00 uur 
• Allerzielenviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

viering vervalt (i.v.m. vieringen op 
vrijdag en zondag)

zondag 
3 november

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• J. Glas 

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

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

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

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

Adverteren in Samenstromen 
Vallen de lezers van Samenstromen onder uw doelgroep of  
wilt u met uw advertentie bijdragen in de productiekosten  
van Samenstromen? Dan is dit een ideaal medium om te 
adverteren! 

Tien keer per jaar komt het magazine uit in een oplage van ruim 
10.000 ex. De organisatie rondom Samenstromen heeft er voor 
gekozen om max. 2 pagina’s te vullen met advertenties.

Wilt u adverteren?
Dan kunt u contact opnemen met Hans van Smoorenburg.
Wij verzorgen de acquisitie voor Samenstromen. 
Telefoon (0172) 40 85 58 of via hans@ghs-bv.nl.

Red levens in jouw buurt. 
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt. 
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

Herfst puzzel
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Clara en Franciscus federatie

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

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

Colofon

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

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

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

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

Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop

Kopij nr. 9 (november 2019) kunt u uiterlijk op
14 oktober aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 1 november.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

 



JONGEREN
Wie zit er in het pak?!
Dit seizoen heeft de jongerenpagina een primeur. Door de 
hele parochie zijn acolieten actief. Deze jongeren komen 
om de paar weken helpen in de viering. Maar wie zit er nou 
eigenlijk onder dat pak? Wie zijn deze jongeren? De kop gaat 
er goed af met Niels Hogenboom (15). 

Ik ben nu 1,5 jaar acoliet. In het dagelijks leven ga ik naar 
school op het Da Vinci College te Kagerstraat, waar ik dit jaar 
mijn eindexamens ga doen op de Havo. Naast naar school 
gaan heb ik nog een aantal andere hobby’s die ik in mijn vrije 
tijd doe. Filmen is iets wat ik graag doe. Ik maak korte docu-
mentaires, bedrijfsfilmpjes en nog veel meer. Ook doe ik aan 
sport; ik waterpolo 3 keer in de week. Als bijbaan werk bij de 
Plus, een tulpenkweker en ik deel een krantenwijk. 

Begin 2018 werd ik na een leuke en informatieve voorbe-
reiding aangesteld als acoliet. Ik begon met dienen toen ik 
in groep 4 zat en 7 jaar oud was. Dat kan ik me herinneren 
als een van de leukste tijden van mijn leven. Samen met de 
begeleiding van Joke Daleman ging het super goed en heb ik 
veel geleerd in een korte tijd.

Bij de voorbereiding om acoliet te worden hoorde ook nog 
een weekend waarin we met de nieuwe groep acolieten de 
nieuwe dingen gingen leren. Het centrum voor priester en 
diaken -opleiding Vronesteyn was daarvoor de uitgelezen 
plek. Tijdens dat weekend hebben we ons volledig verdiept 
in het geloof en de stap van misdienaar naar acoliet. We 
hebben geleerd om de hosties uit te delen, het wierookvat 
te gebruiken en de misdienaars te helpen met het uitvoeren 
van hun dienst. Niet het hele weekend was serieus, er werd 
veel gelachen en iedereen vond het leuk.

Nadat je 7 jaar misdienaar geweest bent is het wel even wat 
anders. Je bent nu meer verantwoordelijk voor je eigen taken. 
Ook ben je een begeleider geworden. Tijdens de diensten 
moet je goed op je omgeving letten en kijken of alles goed 

AGENDA   

verloopt. Als de misdienaren het niet 
weten spring je zo snel mogelijk in om 
ze te helpen. Ik vind acoliet zijn daar-
door erg leuk.

Mijn vrienden vinden het allemaal 
maar raar. Ik vertel er niet veel over 
omdat ze het allemaal niet zo goed begrijpen. 

Meg van der Hoorn

RockSolid Aarlanderveen
De zomer is voorbij, de scholen zijn weer begonnen. En dat 
betekend voor de tieners dat het nieuwe seizoen van Rock 
Solid Aarlanderveen van start is gegaan.

Ook dit jaar staan er een hoop leuke programma’s op jullie te 
wachten. En natuurlijk ook een aantal toffe activiteiten, zoals 
de Goede Vrijdag activiteit. Vind je het tof om ook naar Rock 
Solid te komen, kom gerust een keer langs. Rock Solid is om 
de drie weken op zondag avond.

We starten om 18.42 uur in ‘t Achterom in Aarlanderveen. 
Om 20.08 uur is de avond afgelopen.

Hopelijk zien we jullie bij de volgende avond!

Solid Friends Noorden  4 oktober

Rock Solid Aarlanderveen 5 oktober

Rock Solid Noorden  18 oktober

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


