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Als God 
renoveert



Maart. We bevinden ons in de vastentijd en maken ons op voor het paasfeest en het grote offer wat Jezus ons geeft, zijn leven. Ook 
wij brengen in deze tijd offers door middel van het meedoen aan de vele acties voor de vastenactie die binnen onze federatie georga-
niseerd worden en die variëren van maaltijden tot plantjesverkoop. De opbrengsten zijn dit jaar voor extra scholing en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. 
Ook is er aandacht voor het boek Als God renoveert en alle wat daarbij hoort.
Verder nemen we in deze periode afscheid van pastor Bosma en verwelkomen we kapelaan Van Paassen.
En natuurlijk zijn er ook wat luchtiger onderwerpen zoals de heilige van de maand. Ook van uw eigen kern zijn er aandachtspunten. 
Wij wensen u veel leesplezier en een goede voorbereidingstijd op Pasen.
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Toen ik begon met werken kreeg ik 
een baan in Amsterdam-Osdorp en ik 
woonde in Oud-West. Natuurlijk wilde 
ik een autootje. Trots kocht ik voor wel 
600 gulden een fiat 600. Altijd al een 
leuk autootje gevonden. 5 jaar later 
ruilde ik hem in en kreeg er 600 gulden 
voor, maar toen kocht ik een nieuwe 
fiat 600 en die kostte een vermogen, 
wel 5300 gulden. Andere tijden. Daarna 
heb ik nog heel wat auto’s versleten, 
maar wel in meer dan 50 jaar. 
Vanaf de eerste auto zat er op mijn 
dashboard een medaille van st. Chris-
toffel, patroon van de reizigers. Die 
is in alle volgende auto’s overgezet, 
en diezelfde medaille zit dus nu ook 
in mijn huidige auto. Nou moet je na-
tuurlijk niet denken dat je onder de 
bescherming van die Heilige niets kan 
overkomen. Je moet natuurlijk ook zélf 
opletten!

Als ik examen deed stak mijn moeder 
altijd een kaarsje op bij het Mariabeeld 
dat bij ons thuis een prominente plaats 
in de kamer had, zoals in zoveel gezin-
nen. Als ik dan geslaagd was, vond mijn 
moeder dat toch wel ook de verdienste 
van Maria. Ik liet het maar zo, want al 
steek je honderd kaarsjes aan en je 
hebt niet gestudeerd, zak je evengoed 
voor je examen. Maar ik geloof wél dat 
Maria (met of zonder kaarsje) mij dank 
zij mijn eigen harde werken een extra 
steuntje heeft gegeven.

Tegenwoordig hoor je ook wel in de 
kerk als we ons zorgen maken om onze 

geloofsgemeenschap: “God zal wel 
zorgen voor Zijn kerk, Hij laat ons niet 
in de steek”. Dat wil ik ook best gelo-
ven, maar we moeten er wel samen 
de schouders onder zetten. God haalt 
echt geen toverkunstje uit om het tij te 
keren, maar Hij zal ons zeker helpen 
als wij er zelf hard voor werken. Eén 
van die voorwaarden is dat we vooral 
naar elkaar luisteren. Niemand heeft 
alleen de wijsheid in pacht. Samen we-
ten we meer, kunnen we meer. Alleen 
dan komt het vast goed, waarschijnlijk 
anders dan we verwachten, maar dát is 
dan in Gods hand.

Rob Aupers

INHOUD



Het begint allemaal met een gevoel 
van onvrede over het huis en een 
verlangen dat er meer mogelijk is. 
Zou het niet geweldig zijn als het 
huis warmer aandoet, meer sfeer 
heeft waardoor je je er thuis voelt en 
graag bent? Kortom, er is een droom 
over een ideaal huis. Die droom én 
natuurlijk een zak(je) met geld zijn de 
start voor een flinke vernieuwing van 
het interieur.

Zou je zo ook naar onze 
geloofsgemeenschappen in de 
parochiefederatie kijken? Als een 
huis dat wel een flinke opknapbeurt 
kan gebruiken, ons interieur dat aan 
vernieuwing toe is? Omdat we niet 
meer tevreden kunnen zijn met hoe 
het nu is. Omdat we onvrede hebben 
over de afnemende deelname aan de 
vieringen en verdwijnen van het geloof? 
Omdat we niet meer weten waarom we 
samen Kerk zijn?
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En tegelijkertijd hebben we iets moois 
in handen, het evangelie van Gods 
liefde in de wereld, dat goed nieuws 
is voor iedere mens. Een droom dat 
vrede en gerechtigheid de bestemming 
is van iedere mens. 

Droom 
Maar zou het niet geweldig zijn als we 
niet-kerkgangers, niet-betrokkenen 
weten te bereiken met al dat moois. 
Zou het niet geweldig zijn als wijzelf 
nog enthousiaster worden voor dat 
evangelie en het met anderen gaan 
delen? En zou het niet prachtig zijn 
als anderen ook graag deel willen 
gaan uitmaken van de parochie. 
Hoe fantastisch zou je het vinden 
als mensen die zoeken naar zin en 
verbinding, zich thuis kunnen gaan 
voelen in onze gemeenschap? Hoe krijg 
je dat voor elkaar, het parochieleven 
vernieuwen? Is dat wel mogelijk? 
En welk klusteam en welke stylisten 
kunnen we inroepen om ons daarbij te 
helpen? Of kunnen we het zelf?

Een droom die werkelijkheid werd
Een zondagse eucharistieviering met 
een goede preek, goede muziek, 
waarin Jezus centraal staat. Een 
eucharistieviering die gevuld is met 
gezinnen, jongeren, mensen die elkaar 
kennen, samen door het leven gaan als 
leerlingen van Jezus en dienstbaar zijn 
aan hun omgeving. 
Dat is de kerk van fr. James Mallon, een 
kerk zoals hij die beschrijft in zijn boek 
“Als God renoveert”. Een sprookje? Nee 
zeker niet. Het is je bewust worden van 
je identiteit als geloofsgemeenschap, 
bidden, Gods hulp inroepen en aan de 
slag gaan. 

Als pastores voelen we ons zeer 
aangesproken door wat Father Mallon 
beschrijft. Met een veertigtal mensen 
zijn we het boek aan het lezen om 
te ontdekken hoe dit weerklinkt bij 
parochianen. In een vijftal avonden 
bespreken we met elkaar de 
leeservaringen. We zijn heel benieuwd 
of de inzichten en ervaringen van fr. 
Mallon onze parochiefederatie kunnen 
inspireren tot parochievernieuwing.

Conferentie
In maart zal er in Oudenbosch(NB) een 
grote tweedaagse conferentie zijn over 
parochievernieuwing voor Nederland 
en Vlaanderen. Father Mallon is daarbij 
uitgenodigd als hoofdspreker. Vanuit 
onze parochiefederatie zullen een elftal 
mensen deelnemen, waaronder het 
voltallige pastoraal team. Intussen zijn 
alle kaarten uitverkocht en zullen zo’n 
duizend deelnemers elkaar daar treffen 
in kleinere workshops en gezamenlijke 
inleidingen. We zijn heel benieuwd.

Spreekt u dit aan? 
Kijk op www.missionaireparochie.nl 
voor nieuws over de conferentie, 
filmpjes en artikelen.

Pastor M. Hoogenbosch

Parochievernieuwing, 
een goddelijke renovatie? 

Pastoraal

Kijkt u er ook naar? Die TV-programma’s die verslag doen van een verbouwing? Je ‘maakt kennis’ met 
mensen die het maar niet eens kunnen worden over een nieuwe inrichting of het huis is onhandig 
ingedeeld en past niet (meer) bij de wensen van de bewoners. Dan komt er hulp in de vorm van een 
klusteam en een stylist en wordt het huis en/of de tuin in schijnbaar sneltreinvaart omgetoverd in een 
paleis, al is het voor ’n prikkie. Fascinerend vind ik het.
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Vieren
Aanbidding H. Sacrament in de 
H. Adrianuskerk Langeraar en in 
de Petruskerk Roelofarendsveen 
Gedurende de veertigdagentijd 
(voorbereiding op Pasen) is op 
woensdagmiddag gelegenheid 
tot aanbidding van het H. Sa-
crament in de H. Adrianuskerk 
in Langeraar. In de Petruskerk 
in Roelofarendsveen is deze 
gelegenheid op zaterdagmid-
dag. In een mooie monstrans 
is dit Sacrament uitgesteld. Op 
het half uur begint een kort gebed met psalmen en schriftle-
zingen. Daarna is er weer stilte. 

De aanbidding is in de rooms-katholieke traditie een oud ge-
bruik. De rooms-katholieke kerk kent vanaf haar oorsprong 
het besef dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie. 
Het is een oud gebruik om een gewijde hostie te plaatsen in 
de monstrans en daarin Christus te aanbidden. Juist in deze 
tijd is dit gebed van groot belang. De wereld is onrustig en 
we mogen onze gebeden bij Christus neerleggen. Iedereen, 
jong en oud, wat en hoe je gelooft, is van harte welkom. 

Langeraar: 4, 11, 18, 25 maart en 1 en 8 april 
(12.00 uur tot 13.00 uur)
Roelofarendsveen: 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 
(13.00 uur tot 14.00 uur).

Diaken André van Aarle

Meditatieflyers veertigdagentijd 
Evenals in de advent kunt u ieder weekend na de viering een 
flyer meenemen met meditatieteksten naar aanleiding van 
de Bijbellezingen van de dag. Deze flyers worden uitgereikt. 
Thuis kunt u de Bijbeltekst lezen en de korte meditatie over-
denken of uitvoeren. Maakt u hier gebruik van! Zo kan deze 
Veertigdagentijd voor u nog meer gaan betekenen. Neemt u 
ook gerust meer flyers mee om uit te delen.

Heeft u geen Bijbel? In Alphen a/d Rijn en in Leiden is de 
evangelische boekhandel Ichtus. Daar kunt u Bijbels kopen. 
Is dit nieuw voor u, koopt u dan de “Bijbel in gewone taal”. 
Ichtus Leiden, Nieuwstraat 27, 2312 KA Leiden
Ichtus Alphen a/d Rijn, Prins Hendrikstraat 145, 2405 AJ 
Alphen aan den Rijn.

Diaken André van Aarle

Stille Omgang 675 jaar 
Mirakel van Amsterdam
De samenwerkende genootschappen in onze Clara & Fran-
ciscus Federatie rekenen dit jaar op een extra grote deel-
name aan de jaarlijkse Stille Omgang. Dit jaar wordt herdacht 
dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam plaatsvond, 
zeker reden om vanuit onze federatie met een grote delega-
tie dit jubileum mee te vieren. De Stille Omgang zal plaatsvin-
den in de nacht van 21/22 maart en zal om 21.00 uur begin-
nen met een plechtig Lof in de H. Adrianuskerk te Langeraar. 
Hierna gaan de bussen naar Leimuiden waar om 22.00 uur 
pelgrims opgehaald worden bij Partycentrum Keijzer. Om ca. 
23.00 uur zal, vanaf het Spui, de Stille Omgang worden gelo-
pen door de donkerste buurten van Amsterdam waarna om 
24.00 uur de plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden in 
de Kapel van het Begijnhof. De kosten voor deelname zijn  
€ 15,- p.p. Bij thuiskomst is er een broodmaaltijd.
Het thema deze keer is: “De luisterende mens is AANWEZIG 
bij de Ander…”, naar de in Syrië vermoorde Pater Frans van 
der Lugt.  De samenwerkende genootschappen hebben een 
voorlichtingsavond gegeven waarbij nog eens duidelijk werd 
dat de Stille Omgang ook vooral een tocht is om het geloof 
uit te dragen en boete te doen in de vastenperiode voor 
Pasen. 

Informatie en aanmelding is mogelijk via het Parochiesecre-
tariaat Langeraar tel. (0172) 60 21 30, Zevenhoven/Nieuw-
veen mevr. Bep de Bruin tel. (0172) 85 45 52 en dhr. Piet van 
Veen tel. (0172) 53 71 18, Leimuiden/Rijnsaterwoude dhr. 
Piet Cozijn tel. (0172) 50 97 26, Aarlanderveen/Nieuwkoop/
Noorden dhr. Leo van Veen tel. (0172) 60 41 06, Roelof-
arendsveen/Rijpwetering/Oud Ade/Hoogmade/Woubrugge 
mevr. Trees Zandvliet tel. (06) 10 46 99 58.

Avond van Gods barmhartigheid 
Op dinsdag 31 maart om 19.30 uur is er een Avond van Gods 
Barmhartig in de H. Adrianus in Langeraar. In deze viering 
van boete, inkeer en vergeving bereiden we ons voor op het 
paasfeest. In de viering staat het kruis centraal. Wat betekent 
het voor ons dat Jezus stierf voor onze zonden? We staan stil 
bij ons menselijk tekort, maar ook bij Gods barmhartigheid. 
Zijn vergeving gaat dwars door al onze onmacht en onwil 
heen. De viering heeft een meditatief karakter. We beginnen 
in een gezamenlijke viering. Daarna wordt u wordt uitgeno-
digd uw lasten bij het kruis te brengen. Voor wie dat wenst, 
is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening 
te ontvangen.

Pastor Heleen van de Reep

Clara & Franciscus Vieren
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Verdieping
Waarom zijn we kerk? De nieuwe 
beweging gaat beginnen
De kerk in beweging
Wij hebben er al vaker over geschreven. De kerk verandert, 
want de samenleving verandert. We zien het om ons heen 
gebeuren. Het geloof in God en het geloof in God vieren en 
beleven door de kerk is niet meer zoals het 30, 40, 50 of 60 
jaar geleden was. Over het algemeen passen wij ons allemaal 
aan bij veranderingen in de samenleving, maar veranderin-
gen in de kerk vinden veel mensen toch lastig. 

Als God renoveert
Er is al vaker gesproken over het “van huis uit katholiek zijn”. 
Die gelovigen (de meeste van u) zal over een tiental jaren een 
minderheid gaan vormen. Immers, veel kinderen zijn en wor-
den niet meer gedoopt en van de gedoopte kinderen doen 
ook steeds minder kinderen hun Eerste Heilige Communie 
en ga zo maar door. Wanneer wij ons dus daar op blijven 
blind staren, dan zal het alleen maar teleurstellend zijn. Ken-
nelijk zullen we het geloof op andere wijze moeten overbren-
gen en worden de kerken in de dorpen dus anders. Deze tijd 
vraagt om een innerlijke renovatie.

God opnieuw ter sprake brengen
Die taak hebben wij op ons genomen. Het Anker-project is 
daar een voorbeeld van. God ter sprake brengen in gezin-
nen. Ouders en kinderen betrekken. Het gaat ons niet om 
aantallen. Het gaat ons om de betrokkenheid en dat een 
nieuwe generatie weer de kracht en de waarde van een 
levend geloof in God gaan ontdekken. Om te geloven zul je 
vaker bewust moeten kiezen en bij de kerk horen mag wat 
meer moeite gaan kosten. 

Als God renoveert, het boek
Met ruim 30 parochianen zijn wij als pastoraal team het boek 
“Als God renoveert, van onderhoud naar bloei” aan het lezen. 
Dit boek is geschreven door de Canadese priester James Mal-
lon. Over zijn visie van kerkopbouw, geloofsgroei en –praxis 
hebben wij als team al studiedagen gevolgd in Utrecht en 
Zundert. In maart zullen wij met parochianen een 2 daagse 
conferentie volgen in Oudenbosch waar pastor Mallon ons 
meer zal vertellen. Vanuit heel het land hebben zich al meer 
dan 1000 mensen aangemeld om deze conferentie te volgen. 

En verder…
zal in de komende jaren stap voor stap de kerk veranderen. 
Gebouwen, organisatie maar vooral de evangelisatie… we 
gaan een nieuwe tijd in. De inhoud en het geloof voorop! Wij 
gaan er voor!

Diaken André van Aarle

Heilige Antonius, beste vrind

Je zoekt je sleutels en vindt ze niet. Dan roep je: Heilige  
Antonius, beste vrind, geef dat ik mijn sleutels vind. Maar wie 
is hij, die vanaf zijn dood in 1231 een trouwe hulp is bij het 
zoeken van verloren voorwerpen?  

Fernando da Coïmbra werd in Portugal geboren. Hij wordt 
Minderbroeder Franciscaan en leefde erg arm. Veel spullen 

Clara & Franciscus Verdieping

Ontmoeten

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

Erik Stijnen
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had hij zelf dus niet. Antonius 
kon goed preken. De mensen 
luisterden graag naar hem, 
maar niemand veranderde van 
levensstijl. Dus ging hij maar 
voor de vissen preken. Die rea-
geerden wel enthousiast. 

Antonius draagt een lelie van 
de zuiverheid en het kind Jezus 
op zijn arm. Ooit droeg hij Hem 
in een visioen. Maar het is ook 
een teken dat hij met eenvou-
dige woorden het Evangelie bij 

mensen bracht. Hij sprak over hun verloren moraal (perditas 
mores),  De ‘mo’ viel bij overschrijven van dit Antoniuslied 
weg, en de ‘res’ (= verloren dingen) bleven staan.  En zo werd 
hij patroon voor onze verloren zaken. 

In Nieuwkoop staat bij Antonius een mandje met gevonden 
voorwerpen:  leesbril, paraplu, sjaals. Als je verloren spullen 
terugkrijgt, moet je wel iets teruggeven: een gift voor armen 
in het offerblok voor Antoniusbrood!

Pastor Heleen van de Reep

Catecheseproject 
Het Anker
De voorbereiding van de gezinnen op  
de Eerste Heilige Communie en het  
Heilig Vormsel gebeurt in het project  
Het Anker. We hebben daarmee een aantal jaar geleden 
twee belangrijke keuzes gemaakt. Namelijk een uitnodiging 
voor catechese aan het hele gezin én de koppeling van de 
catechese aan de zondagse eucharistieviering. 

Eerste Heilige Communie 
De gezinnen van de communicanten komen sinds oktober 
op zondagmorgen zes keer samen in de H. Adrianuskerk en 
de basisschool. De kinderen volgen hun programma in de 
eigen leeftijdsgroep en de ouders volgen een parallelpro-
gramma naar hun eigen niveau en diversiteit. De vieringen 
van de Eerste Heilige Communie zijn afgesproken en intus-
sen zijn de praktische zaken in voorbereiding.

Heilig Vormsel 
Halverwege de maand februari is Vormselkracht van start 
gegaan in de Franciscusparochie. Dat is de voorbereiding op 
het Heilig Vormsel. Er is een groep vormelingen uit de hele 
parochie. We komen heel wat keren bij elkaar om te praten, 
te spelen en te knutselen over de Heilige Geest. Wie is de 
Heilige Geest en hoe werkt dat door in de kerk? Hoe kun je 
die Geest ervaren in je eigen geloof en in je leven, ook als je 
jong bent? Soms zijn we samen op een doordeweekse avond. 

Clara & Franciscus Verdieping

Soms komen we samen op een zondag. Dan haken we aan 
bij Het Anker met een bijeenkomst voor de vormelingen en 
hun ouders en daarna vieren we Eucharistie samen met de 
gemeenschap en de gezinnen met een communicant. De 
voorbereidingsgroep heeft er zin in en hoopt dat de vorme-
lingen mogen groeien in geloof en kracht!

Pastor Marjo Hoogenbosch en pastor Heleen van de Reep

LIEFDE IS HET MEESTE

Liefde is het meeste,
liefde breekt niet stuk,
liefde is het meeste,
eindeloos geluk.

Liefde maakt de mensen,
liefde doet ons recht,
liefde maakt de mensen,
liefde maakt ons echt.

Niemand kan er zonder,
liefde weert bederf,
niemand kan er zonder,
wie niet liefheeft sterft.

Liefde is genade,
gave van Gods Geest,
liefde is genade
vuur dat God ontsteekt

Hans Bouma



Het bestuur van de vorig jaar opge-
richte stichting Groene Hart Bedevaart 
Kevelaer organiseert van 31 augustus 
tot 2 september opnieuw de drie-
daagse bedevaart naar het Duitse 
plaatsje Kevelaer. Vorig jaar gingen er 
120 mensen mee, vooral parochianen 
van de federatie Clara en Franciscus. 
Diaken-pastor André van Aarle is 
bestuurslid van de stichting en hoopt 
dat er deze keer drie in plaats van twee 
bussen afreizen. ‘We gaan naast het 
inzetten van brede publiciteit mensen 
ook persoonlijk benaderen. We richten 
ons dan vooral op jong volwassenen. 
Ik zou het bijvoorbeeld leuk vinden als 
vaders en/of moeders hun volwassen 
zoon of dochter eens meenamen op 
deze reis. Sommige senioren hebben 
de reis namelijk al zo vaak gemaakt en 

kunnen die ervaring zo delen met hun 
kinderen.’

De bedevaart heeft drie pijlers: ver-
dieping van het geloof, viering van het 
geloof en de ontmoeting. André: ‘Elke 
dag vieren we de Heilige Mis in de 
grote basiliek. Er is een boeteviering 
waarna we met elkaar in het bos de 
Kruisweg wandelen. En dan is er nog 
een gebedsviering. Omdat Kevelaer 
een klein plaatsje is, gebeurt alles 
rondom een pleintje. De vieringen ge-
ven genoeg stof tot een gesprek onder 
de bedevaartgangers.’ Elke dag hebben 
de deelnemers genoeg tijd om zich te 
ontspannen en elkaar te ontmoeten bij 
een lekkere maaltijd of een goed glas 
wijn. Ook vanwege díe ontmoetingen 
gaan mensen graag mee.

De bedevaart is een reis waar Maria 
(troosteres van de bedroefden) en 
Christus centraal staan. André: ‘Door 
de vieringen ervaren mensen vaak 
de kracht van het geloof of krijgt hun 
geloof een soort van injectie. Maar je 
hoeft niet gelovig te zijn om met de er-
varing van deze bedevaart iets te kun-
nen doen. Het nodigt je altijd uit om na 
te denken over je eigen bestaan.’

Wie deze bijzondere reis ook eens wil 
meemaken, kan zich aanmelden bij 
de bestuursleden Agnes van Berkel 
tel. (06) 53 58 29 45 of Niels Hofkens 
tel. (06) 31 07 04 60. De kosten voor 
de bus zijn 50 euro en het verblijf kan 
zelf geregeld worden maar dat wil de 
organisatie ook voor u doen.
Wilt u graag mee maar zijn de kosten 
onoverkomelijk, neem dan ook contact 
op want daar is volgens André altijd wel 
een oplossing voor te vinden.
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Of je voor de twintigste of eerste keer meegaat, de bedevaart naar Kevelaer is volgens diaken-pastor 
André van Aarle een laagdrempelige manier om de kracht van je geloof te ervaren. ‘Mensen zeggen vaak 
dat het een soort van geloofsinjectie is. Voor anderen is het een reis die tot nadenken stemt over het 
eigen bestaan.’ De bedevaart staat voor 31 augustus tot 2 september gepland.

Bedevaart Kevelaer
André van Aarle: ‘Hier kun je de kracht van het geloof ervaren’
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Kinderkerk - Palmpasen
Zondag 5 april, om 9.15 uur, is de 
palmpasenviering. Ook dit jaar willen 
wij weer vele mensen verblijden met 
een mooie palmpasenstok. Doe je ook 
mee?

Meer informatie over de palmpasen-
viering en de palmpasen stokken kunt 
u vinden op het inlegvel van onze kern. 
U kunt ook contact opnemen met één 
van de leden van onze werkgroep. 
Esther van der Salm tel. (0172) 21 13 00 
of Sandy Beckers tel. (0172) 60 21 08.

Werkgroep Kinderkerk

Byzantijns koor
Graag had ik een stukje willen schrijven 
over een bijzonder mooie viering op 9 
februari met het Tilburgs Byzantijnse 
koor. Helaas gooide de storm Ciara 
roet in het eten! Zondagmorgen vroeg 
werd ik gebeld door de voorzitter van 
het koor met het slechte nieuws dat zij 
het toch niet aandurfden om te komen. 
(er was al véél overleg geweest op 
zaterdag).

Gelukkig had diaken André van Aarle 
maar één viering om 9.15 uur in Rijp-
wetering en bood direct aan om een 
Woord en Communieviering voor te 
gaan om 11.15 uur.

Organist Doke zocht met spoed een 
aantal liederen uit en 5 dames van de 
Cantorij die toch naar de kerk kwamen 
hebben uit volle borst gezongen. Een 
mooie, vrolijke overweging van André 
was de kers op de taart! Ruim honderd 
mensen hadden de storm getrotseerd 
en gaven het gevoel dat alle moeite 
toch niet voor niets was geweest.
Natuurlijk gaan wij samen met het 
Byzantijnskoor kijken voor een nieuwe 
datum om bij ons te komen zingen.
Graag wil ik iedereen bedanken voor 
het meedenken, helpen en vieren!

Namens de pastoraatgroep Ada van 
Boheemen

Vastenactie 2020: 
Werken aan je toekomst 
De landelijke Vastenactie 2020 zet zich 
in voor het beschikbaar maken van 
verschillende vormen van voortgezet 
onderwijs voor mensen in ontwikke-
lingslanden. Bovendien ondersteunt 
Vastenactie hen bij het opzetten van 
een eigen onderneming. Zo kunnen 
deze mensen straks genoeg verdienen 
om zichzelf én hun gezin te onder-
houden én kunnen zij een belangrijke 
bijdrage leveren binnen hun gemeen-
schap. Zoals u van ons gewend bent, 
vertellen we tijdens de vieringen hier 
meer over én vragen we hiervoor na 
de vieringen een bijdrage. Weet dat uw 
donatie toekomst zal geven aan onze 
medemensen ver weg. 
Binnen onze kerklocatie houden we 
hiervoor de bekende activiteiten:

Zo. 15 mrt. - Na de viering - Verkoop 
viooltjes in ‘t Achterom - Neemt u zelf 
doos/dozen mee?? 
Di. 24 mrt. 20:00 uur  - Klaverjasavond  
in ‘t Achterom - Zie overige info op 
deze pagina 
Vrij. 27 mrt. 17:30 uur - Solidariteit-
maaltijd in ’t Achterom - Bijdrage voor 
Voedselbank Alphen 

Tijdens de gehele vastenperiode is er 
ook in de overige kernen van de Clara-
parochie een inzameling van (oud) ge-
reedschap in de kerk en een haak-esta-
fette. Informatie over beide ‘activiteiten’ 
kunt u lezen verderop in dit blad onder 
de rubriek  ‘Omzien naar de ander’ als 
ook op de posters in de kerk.

Namens de MOV-werkgroep, 
Agatha Keijzer 

Clara parochie  

Aarlanderveen

HH Petrus en Pauluskerk

Klaverjassen voor de 
Vastenactie
Dinsdagavond 24 maart is er weer een 
gezellige klaverjasavond in ’t Achterom 
(Noordeinde 24, Aarlanderveen). De 
opbrengst van deze avond komt vol-
ledig ten goede aan het Vastenactie-
project, waarvan het doel hierboven 
beschreven wordt.

Het inleggeld is € 6,- (dit is inclusief een 
setje lootjes voor de loterij, welke na 
afloop wordt gehouden). Of, als u dit 
goede doel extra wilt steunen: € 10,- 
(dit is inclusief 3 setjes loten).
Om 20.00 uur beginnen we met 
kaarten, maar vanaf 19.30 uur staat 
de koffie klaar. We hebben besloten 
om 3 rondes te spelen, zodat het voor 
iederéén te doen blijft. Er wordt op z’n 
Rotterdams gespeeld, dus “verplicht 
gaan”.

De organisatie van deze avond is in 
handen van Sjaak Leliveld (06) 25 11 
81 63 en Agatha Keijzer (0172) 60 47 
64. We willen graag weten op hoeveel 
mensen we ongeveer mogen rekenen. 
Dus bel ons even van tevoren of mail 
naar: sla52@kpnmail.nl.

Alle klaverjasliefhebbers, dus ook van 
andere kernen, zijn op deze avond van 
harte welkom!!
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Clara parochie  

Gast aan tafel
Al een aantal jaren organiseert de 
werkgroep diaconie Langeraar het pro-
ject ‘Gast aan tafel’ in de vastentijd. Dit 
jaar is de vastentijd van 26 februari tot 
en met 9 april. Het doel van dit project 
is om mensen uit uw eigen omgeving 
wat beter te leren kennen en een paar 
uurtjes gezellig met elkaar door te 
brengen. Nodig één of meer mensen 
uit om plaats te nemen aan uw tafel 
en samen een hapje te eten. Dit kan 
voor zowel de gasten maar ook voor 
u als gastvrouw/heer een klein feestje 
en een warm moment zijn. Bepaal zelf 
wie u uit wilt nodigen. Misschien is het 
iemand die u kent van een vereniging 
of tijdens de koffie momenten achter 
in de kerk weleens spreekt. Of iemand 
die u nooit spreekt maar wel regelma-
tig tegenkomt. Of iemand waarvan u 
denkt dat diegene behoefte heeft aan 
wat aanspraak/aandacht. Kijk eens 
om u heen en vertel over dit project, 
dat u het fijn zou vinden als hij/zij bij 
u een hapje mee komt eten. Spreek 
dan samen een datum en tijd af en 
maak er een gezellige maaltijd van. Een 
maaltijd die u zelf samenstelt naar uw 
eigen kunnen. Misschien heeft u in het 
verleden al eens meegedaan en wilt u 
ook dit jaar weer meedoen!! 

Meld u aan! Bij aanmelding ontvangt 
u een mooie kaars met een afbeelding 
van de H. Adrianuskerk die aan het 
begin van de avond met elkaar aange-
stoken kan worden. Zo is het duidelijk 
dat u meedoet aan het project ‘Gast 
aan tafel’ georganiseerd vanuit de kerk. 
Aanmelden kan persoonlijk bij onder-
staande leden van de werkgroep of via 
de mail. Ook ligt er, vanaf het weekend 
vóór de vastentijd, een lijst achter in de 

kerk waarop u zich kunt aanmelden. 
Omdat wij graag willen weten of ons 
project geslaagd is, vinden wij het fijn 
om uw aanmelding te ontvangen. Wij 
hopen op veel gezellige ontmoetin-
gen voor u als gastvrouw/heer en uw 
gast(en). 
Marrie Akerboom, tel. (0172) 60 31 70 
marrie.akerboom@planet.nl, 
Jany Keijzer, tel. (0172) 60 43 33  
jany.kees@ziggo.nl, 
Agatha van Kints, tel. (0172) 60 90 90 
wim@vankints.nl, 
Sandra Versluis, tel. (0172) 60 35 91 
sandra.versluis@live.nl.

Een warme groet van de werkgroep 
diaconie Langeraar

Vormselviering
Na maanden van voorbereiding, waar-
bij de kinderen alles te weten kwamen 
over de heilige Geest; de helper, was 
het op vrijdag 22 november eindelijk zo 
ver. 23 vormelingen uit alle parochie-
kernen van de Heilige Clara Federatie 
kwamen naar de Heilige Adrianuskerk 
in Langeraar om daar het sacrament 
van het Heilig Vormsel te ontvangen. 
Wat gespannen waren ze wel, maar 
het ging allemaal prima en wat zagen 
ze er mooi uit. Monseigneur van de 
Hende, de bisschop van Rotterdam, 
diende hen het sacrament toe. Eén 
voor één kwamen ze naar voren, met 
hun ouders aan hun zijde, en werden 
ze gezalfd met olie (chrisma).
Het was een mooie viering waarin werd 
gelezen door de kinderen en gezongen 
door het koor van Aarlanderveen. Met 
dank aan iedereen die geholpen heeft 
om er een mooie viering van te maken.

Werkgroep Heilig Vormsel

Langeraar

H. Adrianuskerk

Lief en leed

Overleden
1 februari  Joanna Francina van der Hoorn- Compeer  80 jaar
7 februari  Petrus Martinus Lek     62 jaar

Vanaf de Adrianustoren 
• Op zondag 2 februari  hebben de kin-

deren, die de afgelopen 2 jaar in onze 
kerk zijn gedoopt, de kinderzegen 
ontvangen. Het was een mooie viering 
waard om even bij stil te staan.

• Mocht u een nieuwe woning betrek-
ken, dan kunt u uw huis door Diaken 
van Aarle laten inzegenen. U kunt zich 
aanmelden via het secretariaat, tel. 
(0172) 60 21 30 of per e-mail lange-
raar@rkgroenehart.nl 

• Op 21/22 maart vindt De Stille Om-
gang plaats. U kunt zich aanmelden bij 
het secretariaat, tel. (0172) 60 21 30. 
Voor meer informatie wordt verwezen 
naar het artikel elders in dit blad.

• In de vastentijd zullen ook weer de 
collectebussen achter in de kerk han-
gen voor uw bijdrage aan het vasten-
project. Informatie hierover leest u 
elders in dit blad.

• In de vastentijd zal de H. Adrianuskerk 
open zijn op woensdagmiddag  
(4, 11,18 en 25 maart en 1 en 8 april) 
van 12.00 uur tot 13.00 uur voor stilte 
en aanbidding.

• Achter in de kerk, op de leestafel, ligt 
het inschrijfformulier voor u klaar om 
uw huispaaskaars te bestellen.

• In onze kerk wordt het complete 
Paastriduüm gehouden. Op vrijdag 
zal de kruisverering plaatsvinden. U 
bent welkom. Voor info over de tijden 
van de vieringen verwijs ik u naar het 
rooster in dit blad.

• In de periode van de 40 dagentijd 
staan wij stil bij het lijden van Jezus. 
Want dat is nogal wat! Het is een tijd 
van inkeer, bezinning en gebed. De 
pastoraatgroep wenst u een goede 
voorbereiding op Pasen.



Actie Kerkbalans 
Eind januari heeft u de brief voor de 
Actie Kerkbalans in uw brievenbus 
gekregen. Met de Actie Kerkbalans 
doen wij ook dit jaar weer een oproep 
aan al onze parochianen. Wij willen 
een sterke parochie blijven, ook op 
financieel gebied. Het financiële 
overzicht dat was opgenomen in de 
brief laat zien dat wij in 2020 tegen een 
tekort aan gaan lopen. Hoe is dit te 
verklaren?

Wij gaan in 2020 verder met het 
onderhoud van de pastorie en het 
parochiehuis. Wie vorig jaar is komen 
kijken, heeft gezien dat een vakman 
aan het werk is geweest! Het verfwerk 
gebeurde op een zeer grondige wijze: 
alle oude verflagen werden verwijderd 
tot het kale hout zichtbaar werd. Het 
laatste deel (de achterkant) van de 
pastorie zal hij dit jaar onderhanden 
nemen. Ook wordt de buitenkant 
van het parochiehuis geverfd. Het 
ziet er naar uit dat vanwege houtrot 
wij ook delen van het houtwerk 
gaan vervangen. De keuken van het 
parochiehuis voldoet op vele vlakken 
niet meer. In overleg met de beheerster 
van het parochiehuis zijn er daarom 
plannen gemaakt om de keuken op te 
knappen, zodat wij er weer lange tijd 
gebruik van kunnen maken.

U heeft ook kunnen lezen dat in 2020 
onze afdrachten aan de Heilige Clara 
Parochie hoger zijn dan in 2019. De 
Parochie stort deze gelden voor een 
groot deel door aan het Bisdom. Na 
het opgaan in de Heilige Clara Parochie 
heeft het Bisdom voor de eerste jaren 
(tot en met 2019) de Parochie een 
korting gegeven op de afdrachten. 
Deze korting is in 2020 komen te 
vervallen.

Ondanks dat het financieel een moeilijk 
jaar wordt, blijven wij optimistisch 
over onze parochiekern. Er is een 
grote groep van vrijwilligers die veel 
werk verzet. Af en toe klinkt er een 

somber woord of zijn wij kritisch naar 
elkaar. Maar het enthousiasme en de 
gezelligheid heeft de overhand. Met 
uw financiële gaven kunnen wij veel en 
daarom vragen wij u ook dit jaar weer 
mee te doen met de Actie Kerkbalans!

Charl van Veen, Penningmeester

H. Hartbeeld
De zeer kundige Oana in Brussel die 
ons Mariabeeld zo prachtig heeft 
gerestaureerd is nu bezig met het H. 
Hart beeld. Ook dit beeld is ernstig 
aangetast door de beestjes. Bovendien 
hebben de lange kaarsen het beeld 
ook geen goed gedaan in de loop der 
jaren. Ook bij dit beeld ontbreken een 
paar vingers en er zijn vingers wat 
ingekort door de hitte. Vandaar dat 
er nu waxinelichtjes voor het beeld 
staan. Uiteraard worden de originele 
kleuren weer gebruikt die onder de 
verflagen tevoorschijn kwamen. Zeer 
waarschijnlijk zal het beeld worden 
gewijd tijdens de eucharistieviering van 
22 maart. Op het tussenblad vindt u de 
actuele informatie.

Mortuarium
Een aantal mensen gaven ons door 
dat ze het mortuarium zo’n koude 
uitstraling vonden hebben. We hebben 
dat eens met een groepje mensen 
bekeken en vonden dat eigenlijk ook. 
Het komt vooral door de koude witte 
tegelvloer. Om het wat huiselijker te 
laten zijn dachten we aan een donkere 
mat en wat extra lampen. De lampen 
hadden we nog liggen in de opslag, 
Het zijn lampen die vroeger in de kerk 
hebben gehangen. De loper is nogal 
kostbaar vanwege het grote oppervlak. 

Maar de firma de Boer had daar een 
gratis oplossing voor. We mochten 
de tegels die zij nog hadden liggen 
daarvoor gebruiken en met een paar 
vrijwilligers hebben we die netjes 
neergelegd. Bijkomend voordeel is dat 
als de mensen van het kerkhof de kerk 
inlopen, dat we niet een modderige 
witte vloer hebben. Degenen die ons 
hun vraag doorgaven, zijn erg tevreden 
met het resultaat. De sponsor én de 
vrijwilligers worden weer hartelijk 
bedankt!!

BCP

Lourdes
We gaan ook weer op bedevaart naar 
Lourdes. Op de algemene pagina’s leest 
u er meer over. Let op: De reisdatum 
is anders dan u gewend bent. We gaan 
niet in de herfstperiode, maar van 5 tot 
12 juni!

Werkgroep bedevaart Nieuwkoop-Lourdes

Wereldgebedsdag 2020 - 
een viering uit Zimbabwe
Op vrijdag 6 maart worden wereldwijd 
oecumenische gebedsvieringen 
gehouden. Zo ook in Nieuwkoop. Dit 
jaar staat Zimbabwe centraal : de 
vrouwen van het Wereldgebedscomité 
van Zimbabwe nodigen u van harte uit 
voor deze viering dat als thema heeft: 

Nieuwkoop
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O.L.V. Hemelvaartkerk Clara parochie  
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‘Sta op en ga !’ Dit verwijst naar het 
verhaal uit Joh. 5:2-9a waarin liefde, 
genezing en verzoening centraal staat. 
De vrouwen roepen op: “het is nu het 
moment om onze matten op te nemen, 
de behoeftigen een helende hand te 
geven, kinderen met liefde te omarmen 
en onze armen te openen in vreugde. 
Dit is het moment voor verandering! 
Vrijdag 6 maart, aanvang 19.30 uur, in 
de Remonstrantse kerk, Dorpsstraat 
131 te Nieuwkoop.

Van harte welkom!

Cultuurdag
U bent uitgenodigd voor de Cultuurdag 
op zondag 15 maart om 11.15 uur in de 
kerk aan de Achterweg 4 in Nieuwkoop. 
Activiteiten: Appelflappen bakken, 
tentoonstellingen, creatief bezig zijn, 
bezinningsmomenten, spelletjes, 
optredens, culturele maaltijd, 
optredens. De afsluiting is rond  
16.00 uur.

Gereformeerde kerk Nieuwkoop

Kozakkenkoor
Wat een geweldig koor, dat 
kozakkenkoor uit Alphen. We hadden 
een volle kerk en de complimenten 
waren niet van de lucht. Heeft u het 
gemist? We nodigen ze vast nog een 
keer uit.

BCP

De Vastenactie
De Vastenactie zet zich in voor het 
beschikbaar maken van verschillende 
vormen van voortgezet onderwijs, 
voor mensen in ontwikkelingslanden. 
Bovendien ondersteunt Vastenactie 
hen bij het opzetten van een eigen 
onderneming. Zo kunnen deze mensen 
straks genoeg verdienen om zichzelf én 
hun gezin te onderhouden. Daarmee 
zijn zij in staat bij te dragen aan hun 
gemeenschap. Zoals u van ons gewend 
bent, vragen we hiervoor tijdens deze 
vastenperiode een bijdrage in de 
wekelijkse deurcollecte. Weet dat uw 
bijdrage toekomst geeft.
Binnen onze kerklocatie Nieuwkoop 
kunt u de volgende activiteiten 
verwachten:
• We doen actief mee met het 

inzamelen van oud gereedschap en 
naaimachines

• We houden elke week een collecte
• Als werkgroep zullen we zo veel 

mogelijk samenwerken met andere 
werkgroepen bij het voorbereiden van 
vieringen

• Zoeken we samenwerking met TOM 
In de Buurt

Voor meer informatie zie posters 
achter in de kerk of bel met Tineke 
Uijttewaal tel. (0172) 53 83 22 of  
Peter Oorthuizen tel. (0172) 57 41 99.

MOV

GezinsViering 
Zondag 22 maart om 9.15 uur is er een 
GezinsViering in Nieuwkoop. Pastoor 
Jack Glas zal ons voorgaan. Koor de 
Horizon verzorgt de zang. We nodigen 
in het bijzonder de communicantjes 
van onze parochiekern uit om met ons 
mee te komen vieren. Zorgt u voor een 
goed gevulde kerk? Dan maken we er 
samen een fijne viering van.

Werkgroep GezinsVieringen 

KinderWoordDienst 
Zondag 1 maart tijdens de viering van 
9.15 uur is er KinderWoordDienst. 
We maken dan een begin aan de 
Palmpaasstok. Zaterdag 14 maart 
gaan we hier verder aan werken. Op 
zaterdag is de viering om 19.00 uur. We 
hopen dat veel kinderen met ons mee 
komen doen.

Zaterdag 4 april vieren we Palmpasen 
in onze kerk. De kinderen mogen dan, 
met hun mooi versierde palmpaasstok, 
meelopen in een bonte stoet door de 
kerk. De KinderWoordDienst is speciaal 
bedoeld voor kinderen van groep 1 tot 
groep 5 (6) van de basisschool. Onze 
voorbereiding is op hen gericht.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Uitvoering Mattheüs Passie 
door Con Amore Nieuwkoop 
Het Mattheüs evangelie wordt door het 
zangkoor Con Amore uit Nieuwkoop 
op muzikale manier uitgebeeld. In 
een door de dirigent zelfgeschreven 
Mattheüs Passie staan we stil bij dit 
evangelieverhaal. De tekst wordt 
gelezen, waarbij deze lezing wordt 
afgewisseld met gezongen delen. 
In diverse liederen en gezongen 
acclamaties geeft het koor muzikaal 
vorm aan de diverse onderdelen van 
het lijdensverhaal. Alle onderdelen 
worden in de Nederlandse taal 
gezongen. Bij enkele delen kan 
ook door de toehoorders worden 
meegezongen.

Deze Mattheüs Passie wordt driemaal 
uitgevoerd: op zaterdag 4 april om 
20.00 uur in de Ontmoetingskerk in 
Bodegraven, op woensdag 8 april om 
19:30 uur in de NH-kerk te Nieuwveen 
en op vrijdag 10 april om 19.30 uur in 
de NH-kerk te Nieuwkoop. Op alle drie 
de data is de toegang vrij.

Wim Kusee, tel. (0172) 61 81 68
e-mail: wim@kusee.nl.

Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
22 oktober  Agaath de Jong-van Zaal  66 jaar 
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Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

De 40dagentijd
Vieringen in de week
Dinsdag 3 maart 9.00 uur 
Woord en Communieviering
Dinsdag 17 maart 9.00 uur 
Woord en Communieviering
Dinsdag 31 maart 9.00 uur 
Woord en Communieviering 

Overleden Zusters Adelburga 
en zuster Ancillina 
Beide zusters zijn overleden op 14 
december 2019. Zij hebben beiden 
jarenlang bij huize Ursula gewerkt en 
bijna iedereen in Nieuwveen heeft hen 
wel gekend.

Zuster Adelburga was vanaf 1960 
in Nieuwveen, in het begin deed zij 
huishoudelijk werk en na enkele jaren 
werd zij assistente in de zorg en in de 
laatste jaren was zij ook nog kosteres 
in de kapel. In 2001 is zij vertrokken uit 
Nieuwveen en ging naar Bergen. 

Zuster Ancillina was vanaf 1942 tot 
1958 clubzuster in Nieuwveen. Enkele 
jaren daarna heeft zij de opleiding tot 
A-verpleegkundige gedaan en werkte 
daarna weer een korte tijd in huize 
Ursula . In 1968 ging zij opnieuw naar 
Nieuwveen en werkte daar gedurende 
15 jaar als hoofdverpleegster. Na haar 
pensionering bleef zij actief als pedi-

cure. Zij was oprichtster van de afdeling 
Nieuwveen van de Zonnebloem, samen 
met mevrouw Burgmeijer-van der We-
ijden. In 2001 vertrok zij naar Bergen. 

Vanuit de pastoraatgroep
Voor u ligt de nieuwe Samenstromen 
en zitten we alweer middenin de ‘40 
dagen tijd’. We hopen dat U allen 
getekend bent met het ‘Askruisje’ wat 
in de RK Kerk van Zevenhoven gegeven 
werd.

Het Oecumenisch programma voor 
deze Vastentijd voor de kerken in 
Nieuwveen en Zevenhoven vind u be-
schreven in de vorige Samenstromen.
Het Paastriduüm als afsluiting van de 
40-dagentijd vindt plaats in de Adria-
nuskerk in Langeraar en in de Petrus-
kerk in Roelofarendsveen. 

De stille omgang wordt gelopen op 21 
en 22 maart. In de Samenstromen van 
februari vind u de namen en adressen 
waar u zich kunt opgeven. We zouden 
dit jaar heel graag met 3 volle bussen 
vertrekken, dus meld u aan!

Diana Heemskerk is uit de pastoraat-
groep getreden, wij danken haar  
hartelijk voor haar inzet.

Wij wensen U allen een mooie veer-
tigdagentijd en voorbereiding op het 
grootste kerkelijk feest.

De pastoraatgroep
Nieuwveen/Zevenhoven

Presentatieviering Eerste 
Heilige Communie
Op 15 maart om 11.15 uur in de  
St. Nicolaaskerk in Nieuwveen stellen 
17 kinderen uit de kernen Nieuwveen, 
Noorden, Nieuwkoop en Zevenhoven 
zich voor tijdens de een presentatie-
viering.

De kinderen hebben een wagonnetje 
gemaakt met een foto van zichzelf 
erop, verder wat hun hobby’s zijn en 

op welke sport ze zitten. Ze hebben de 
wagonnetjes mooi versierd.
Er was ook een verkenningstocht in 
de kerk van Nieuwkoop. Op 18 maart 
gaan de kinderen naar de bakker, daar 
leren ze hoe brood gemaakt wordt. Ze 
mogen zelf broodjes maken en deze 
mogen ze opeten tijdens een lunch in 
de Orangerie in Zevenhoven. De Eerste 
Heilige Communie is op  10 mei om 
11.15 uur in de H. Martinuskerk 
in Noorden.

Namens de werkgroep Eerste Heilige 
Communie

Maria Boodschap, 
feest voor Oecumene
Op woensdag 25 maart viert de katho-
lieke kerk het Hoogfeest van Maria 
Boodschap. Officieel heet dit feest: 
Aankondiging van de Heer. Wij vieren 
dan dat de Engel van Godswege aan 
Maria aankondigt dat God haar geko-
zen heeft om moeder van de Heer te 
zijn. 

Daar wij in Nieuwveen en Zevenhoven 
als katholieken en protestanten meer 
en meer met elkaar optrekken in de 
veertigdagentijd (vastentijd) willen  
wij dit feest voor het eerst met elkaar 
vieren. Ik denk dat dit zelfs landelijk 
uniek is. Immers, in de protestantse 
traditie kent men geen Maria- en  
heiligendevotie. 
Dat wij dit toch met elkaar doen heeft 

Clara parochie  
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Pasen bracht licht

het maakte hen blij

want Hij gaf bericht

vanuit gene zij

Pasen brengt licht

het maakt mensen blij

want toen kwam het Licht

voor jou en voor mij

Pasen in zicht

door Hem zijn wij blij

want Hij gaf ons zicht

op leven altijd

In het licht van Pasen 

ook te maken dat steeds meer en meer 
het besef groeit dat Maria nooit op 
zichzelf geëerd kan worden, maar altijd 
in de verwijzing naar Christus. 

Wij gaan met elkaar dit feest vieren in 
een Woord- en gebedsviering op 25 
maart om 19.00 uur in de RK kerk van 
Zevenhoven (Noordeinde). Dominee 
Gonja van ’t Kruis zal de preek verzor-
gen, de zanggroep “Horizon” uit Nieuw-
koop komt zingen en diaken-pastor 
André van Aarle is de liturg. 

Na afloop is er koffie en wat lekkers. 
Het is die dag geen vastendag. Ook zal 
de Lourdesgrot buiten te bezoeken 
zijn voor een kaarsje (bij droog weer). 
Iedereen is welkom. 

Diaken André van Aarle

Sirkelslag 
Vrijdag 7 februari hebben de tieners 
van RockSolid en SolidFriends Noor-
den / Nieuwveen meegedaan met 
Sirkelslag. Sirkelslag is een interactief 
online spel voor kerkelijk Nederland, 
waar elk jaar vele kerken en tieners aan 
mee doen. Omdat onze gezamenlijke 
tienergroep ondertussen is gegroeid 
naar 20 tieners, deden we dit jaar voor 
het eerst mee met twee teams. 

Om 19.15 uur druppelen alle tieners 
binnen en nemen plaats achter het 
altaar. De beamer projecteert het 
openingsscherm van Sirkelslag al en de 

tieners kijken gespannen. Wat zou het 
thema dit jaar zijn? Welke spelletjes zijn 
er dit keer? En gaan we dit keer win-
nen? Om 19.30 precies begint de live 
uitzending en gelijk wordt er afgetrapt 
met verschillende actieve spelletjes, 
samen met bijna 700 andere kerken in 
Nederland. Het thema is namelijk: blijf 
in beweging. 

Klaas van Kruistum loost de tieners 
door het verhaal van Jona en de bijbe-
horende spelletjes. De twee onafhan-
kelijke juryleden Jos en Marcel rennen 
zich rot om de tieners te volgen en 
te jureren. Marianne en Hein zetten 
steeds alle spelletjes klaar en bege-
leiden de tieners door het spel en de 
avond. Diverse spelletjes worden ge-
speeld: puzzelen, ontcijferen, snelheid 
en vooral teamspirit. En tegen 21.30 
uur lopen de tieners wanhopig met een 

blinddoek door de kerk op zoek naar 
verborgen symbolen om daarmee de 
laatste punten van de avond binnen te 
kunnen halen. En dan is het wachten 
we op de uitslag onder het genot van 
wat chips en frisdrank. En om 22.00 uur 
wordt de verlossende uitslag bekend 
gemaakt. Helaas..... weer niet eerste 
geworden. Vorige jaar eindigde we op 
de 376ste plaats; zouden we het dit 
jaar wel beter hebben gedaan? Ja wel... 
het team van SolidFriends eindigt op de 
98ste plaats en het team van RockSolid 
op de 72ste plaats. Gefeliciteerd tieners 
met dit mooie resultaat! Misschien niet 
de eerste plaats, maar zoals altijd wel 
een enorm leuke en spannende avond. 
En als bonus, 2 nieuwe tieners die zijn 
meegekomen als introducees.

Hein Wagenaar (leider RockSolid en  
SolidFriends Noorden/Nieuwveen)

Nieuwveen

Lief en leed

Overleden
6 februari  Emerentiana Vlug-Schalkwijk  92 jaar
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piekfijn uitziet, de deur is (overdag) 
altijd open. 

Eén van de vrijwilligers die helaas met 
‘pensioen’ is gegaan, is onze avondwa-
ke-koster Siem Pietersen. Vele jaren 
ontving hij ‘s middags onze dierbare 
overledenen in de kerk en zorgde hij 
dat alles in de kerk rond de avondwa-
kes goed verliep. Als avondwakegroep 
konden we altijd op hem rekenen. 
Siem, namens onze hele Noordense 
gemeenschap dank voor je inzet!

Vastenactie
De campagne van Vastenactie in de 
veertigdagentijd 2020 – van 26 februari 
t/m 12 april – staat in het teken van be-
roepsonderwijs en ondernemerschap 
in ontwikkelingslanden. Een gedegen 

Martinus deelt mee...
De oude palmtakjes zijn inmiddels 
verbrand en in de vorm van askruisjes 
weer over de parochianen verdeeld. 
Pastor Glas ging ons hierin voor, onder-
steund door Cantabo en gaf daarmee 
de start voor de veertigdagentijd, de 
voorbereidingstijd van Pasen. Ook de 
natuur bereidt zich zichtbaar voor, de 
bollen komen in bloei en de knoppen 
van de bomen beginnen te zwellen tot 
het nieuwe leven eruit barst als explo-
sie van levenskracht. Ook ons geloofs-
leven mag met Pasen zo tot (nieuw) 
leven komen! 

Tot die tijd bereiden wij ons verder 
voor met tijdens elke weekendviering 
een verhaal door het MOV over het 
vastenproject (de gereedschap- en 
haakacties, u leest er elders meer 
over) en de vieringen in de Goede of 
Stille week. De Goede week begint 
met de Palmzondagviering om 9.15 
uur. Pastor Van de Reep gaat ons voor 
in de regenboogviering met speciale 
aandacht voor de kinderen. Een mooie 
traditie om ook de kinderen bij het 
verhaal van Jezus te betrekken. De kerk 
zal dan ook in gereedheid gebracht zijn 
voor de uitvoeringen van de Passion. 
Op zaterdag 4 en zondag 5 april wordt 
met bekende Nederlandstalige pop-
songs het lijdensverhaal gespeeld en 
gezongen door Waimbaji met onder-

steuning van enthousiaste zangers en 
zangeressen uit omliggende parochies. 
Pastor Van de Reep zal als verteller het 
verhaal presenteren. Veel arrangemen-
ten zijn door Pia en Hans zelf gemaakt. 
De verkoop van toegangskaarten is 
al begonnen, neem contact op met 
Colinda of Pia voor de beschikbaarheid 
(zie elders in deze Samenstromen). Op 
donderdagavond 5 maart worden er 
video-opnames gemaakt als het ver-
lichte kruis door de Kuil naar de kerk 
wordt gedragen. Ook ú kunt meelopen, 
informatie ook bij Colinda.

Op woensdagavond 8 april is de Chris-
mamis in Rotterdam. Als u namens 
Noorden bij deze viering aanwezig wilt 
zijn en namens onze gemeenschap de 
oliën in ontvangst wil nemen, kunt u 
zich aanmelden via het secretariaat of 
de pastoraatgroep. Dit jaar is er geen 
Witte Donderdag viering in Noor-
den. Wel is er de kruiswegviering op 
Goede Vrijdag om 15.00 uur waarbij 
traditiegetrouw bij alle staties wordt 
stilgestaan en het lijdensverhaal meer 
inhoud krijgt. In stilte gaan we daarna 
huiswaarts in afwachting van Pasen. 
‘s Avonds organiseren Rock Solid en 
de Solid-Friends traditiegetrouw een 
spannende avond en nacht rond het 
paasthema. Onze paaskaars wordt 
zaterdagavond gewijd tijdens de kin-
derpaaswake in Nieuwkoop waarna het 
Licht van Pasen zondagmorgen de kerk 
wordt binnengedragen.

Voor veel mensen is de kerk iets voor 
de zondag. Natuurlijk zijn de weekend-
vieringen, het samen vieren belangrijk 
en goed. Daarnaast kunnen er ook mo-
menten zijn dat je even een moment 
van rust en gebed zoekt buiten het 
weekend. Even de stilte, een kaarsje 
opsteken, even ruimte maken in jezelf 
om door te gaan. Naast de kerk staat 
onze Mariakapel. Veel mensen maken 
hiervan gebruik om even te bidden, om 
stil te zijn, om kracht te vragen of juist 
om dankbaar te zijn. Onze vrijwilligers 
zorgen ervoor dat de kapel er altijd 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk
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opleiding stelt mensen beter in staat 
een redelijk inkomen te verdienen 
en eventueel een eigen bedrijf op te 
zetten. Wij vinden dat iedereen recht 
heeft op een menswaardig bestaan. 
Niet alleen door geld te geven, want 
dat geeft slechts tijdelijk verlichting. Wij 
geven mensen gereedschap, zodat ze 
zelf de kost kunnen verdienen. Tijdens 
de Vastenperiode kunt u daarom uw 
gebruikt gereedschap inleveren in alle 
kerken van de Clara-parochie. Denk 
daarbij aan hand- en elektrisch gereed-
schap en naaimachines. Mocht u niet in 
de gelegenheid zijn om het mee te ne-
men of wilt u het op laten halen, neem 
dan contact op met Jos Schalkwijk, tel.  
(0172) 40 94 04.

Nieuw dit jaar hebben we een speci-
aal aanbod voor alle creatieve haak-
fanaten binnen de Clara-parochie: “de 
Vastenactie-Haakestafette”. Vanaf de 
eerste zondagviering tijdens de vasten-
periode neemt u een haakpatroon  
(à € 1,-) mee, welke u die week mag 
uitwerken. De volgende viering neemt 
u dit haakwerkje mee en ‘koopt’ u een 
nieuw patroon. Zo gaat dit alle vierin-
gen. Met Pasen is het project afgerond 
en kunt u uw eigen paastafereel mee 
naar huis nemen. In alle kernen komt 
een poster hierover te hangen, met 
de overige locaties waar we nog meer 
enthousiaste haaksters voor deze esta-
fette willen benaderen. 

Voor meer informatie over het haak-
project kunt u bellen met Monique 
Schalkwijk, tel.  (0172) 40 94 04.

Jos Schalkwijk 
MOV Martinusparochie

Diaconie Bezoek Groep
De Werkgroep Diaconie en zieken-
bezoek gaat samen met de Ouderen 
bezoekgroep verder onder de naam 
Diaconie Bezoek Groep. De werkgroep 
bestaat uit 10 personen, waarvan 

Liesbeth Smit de voorzitter is. Er zullen 
groepjes gemaakt worden voor de ver-
schillende activiteiten, zoals de natio-
nale ziekenzondag en de ziekenzalving, 
die in de oneven jaren plaats vindt. De 
kruisjes van de overleden parochianen, 
worden rond het jaargetijde overhan-
digd aan de nabestaanden. Rond de 
kerstdagen worden er kerstkaarten ge-
bracht, bij parochianen die een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken.

Emmie Tersteeg stuurt kaarten naar 
parochianen bij lief en leed, ook naar 
degenen die in verzorgingstehuizen 
verblijven, buiten de parochiekern 
Noorden. Jan Tersteeg is contactper-
soon namens de pastoraatgroep en 
brengt de communie thuis bij de paro-
chianen die dit op prijs stellen,
als zij niet meer naar de kerk kunnen 
komen. Tevens bestaat voor deze pa-
rochianen de mogelijkheid om de kerk-
dienst thuis te volgen via de kerkradio. 
Als u bezoek op prijs stelt vanuit deze 
werkgroep of van pastor H. van de 
Reep, kunt u dit doorgeven aan de 
leden van de werkgroep of aan het se-
cretariaat. Parochianen die 75, 80, 85, 
90 jaar of ouder worden, krijgen een 
verjaardagbezoek.

Nico Endhoven is na 9 jaar gestopt met 
zijn bezoekwerk. Wij bedanken hem 
voor de liefdevolle zorg en aandacht 
die hij gaf aan de ouderen! Iedereen 
die interesse heeft in dit bezoekwerk 
is van harte welkom bij deze samen-

gevoegde werkgroep. Je krijgt er veel 
liefde en dankbaarheid voor terug!

Namens de pastoraatgroep 
en de Diaconie Bezoekgroep
Jan Tersteeg.

The Passion Noorden 
op 4 en 5 april
De Noordense Passion 2017, opge-
voerd en gezongen door het koor 
Waimbaji, een aantal gast-koorleden, 
muzikanten en figuranten, o.l.v. diri-
gente Pia Schutz, werd een geweldig 
succes.

Graag willen we dit evenement nog 
eens opvoeren en wel op zaterdag 
4 april; aanvang middagvoorstelling 
14.00 uur, avondvoorstelling 19.00 uur 
en zondag 5 april; aanvang middag-
voorstelling 14.00 uur in de Martinus-
kerk te Noorden.

De Passion is de moderne vertelling 
van de laatste uren van Jezus’ leven, 
lijden én opstanding. Wat zich zo’n 
2000 jaar geleden heeft afgespeeld zal 
in woorden van deze tijd verteld, ge-
speeld en gezongen worden door het 
koor en verteller pastor van de Reep. 
De komende weken zal er nog keihard 
gerepeteerd en gewerkt worden om 
het succes van 3 jaar geleden op z’n 
minst te evenaren. Het belooft weder-
om een zeer bijzondere en boeiende 
uitvoering te worden.

Om verzekerd te zijn van een plaats 
kunt u alvast een kaart reserveren door 
een e-mail te sturen naar Colinda; 
leliveld@casema.nl, kosten € 5-. 
We zien u/je graag!                                                                                                       

Noorden 
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Vieringen op vrijdag 
om 9.00 uur
13 maart Eucharistieviering
27 maart Woord en Communieviering

Eerste Heilige Communie
De Ankerzondagen zijn in volle gang. 
De kernen Nieuwveen, Zevenhoven, 
Nieuwkoop en Noorden werken samen 
en hebben verschillende activiteiten 
georganiseerd. Woensdag 11 maart 
gaan wij met de 17 communicanten 
aan de slag met hun profiel in de kerk 
in Nieuwkoop. Op 15 maart laten zij die 
profielen zien in de presentatieviering 
in Nieuwveen om 11.15 uur in de 
Nicolaaskerk met Koor Canta Libre.
Ook een bezoek aan de bakker met 
een gezamenlijke broodmaaltijd in de 
Oranjerie en een ontdekkingstocht in 
de kerk staan op de agenda. De Eerste 
Heilige Communie viering is in Noorden 
op 10 mei om 11.15 uur met Kinder-
koor De Vrolijke Noot. Iedereen is van 
harte welkom. 

De werkgroep

De sobere maaltijd
De sobere maaltijd in de veertigda-
gentijd tijd wordt op vrijdag 20 maart 
verzorgd door de vormelingen onder 
leiding van Marian Vork. Al jaren lang 
kunnen wij rekenen op haar trouwe 
hulp. 

Afgelopen november hebben Dave en 
Lewis het H. Vormsel ontvangen. 
Voor twee vormelingen is het wel een 
beetje teveel werk, daarom hebben wij 
de misdienaars Steyr - Fajah en Tessa 
gevraagd mee te helpen. Wij gaan er 
weer wat moois van maken en u bent 
van harte welkom. 

Aanmeldingsformulieren komen achter 
in de kerk te liggen. Bellen of mailen 
mag ook. Tel. (06) 41 36 27 00, e-mail: 
rosavanmastwijk@casema.nl.

Vastenactie
De campagne in de veertigdagentijd 
staat in het teken van beroepsonder-
wijs en ondernemerschap in ontwik-
kelingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen namelijk beter in 
staat een redelijk inkomen te verdie-
nen en eventueel een eigen bedrijf op 
te zetten. We vragen uw bijdrage voor 
dit project. Achter in de kerk staat de 
bekende melkbus. Op 1 en 14 maart 
en Palmzondag is er een extra col-
lecte. Zondag 22 maart houden we de 
plantenverkoop in het portaal van de 
kerk. De komende vijf vieringen in de 
vastentijd worden verhaaltjes vertelt 
over Patrick Siluyele uit Zambia, hoe hij 
zijn leven heeft kunnen opbouwen.

MOV Jan Koot, Gerard van den Ham

Revival
Twee jaar geleden werd in onze paro-
chiekern de Passion georganiseerd. Tot 
tweemaal toe was de kerk helemaal 
gevuld met belangstellenden. Niet zo 
veel later kwam het verzoek vanuit De 
Kwakel om de Passion ook daar voor 
het voetlicht te brengen. Ook daar het 
afgelopen jaar een bomvolle kerk en 
dankbaar publiek. En wat schetste onze 
verbazing toen we het afgelopen najaar 
weer een verzoek kregen om de Pas-
sion nogmaals uit te voeren, dit keer in 
Mijdrecht. De contacten werden gelegd 
en afspraken werden gemaakt. We be-
zochten de kerk, bespraken zaken met 
de beheercommissie en Revival zong 
er in november een keer om te ervaren 
hoe de akoestiek daar is. Het kerkge-
bouw in Mijdrecht is erg hoog en plat 
gezegd zou je het een galmbak kunnen 
noemen. Geluidsman Dik Bontebal kan 
zijn hart helemaal ophalen als hij daar 
het geluid mag verzorgen. 
Dus, zondag 5 april, om 15.00 en 19.00 
uur, tweemaal de Passion. Stiekem 

hoopt men in Mijdrecht op 2 x 400 
toeschouwers. We gaan het zien. Heeft 
u onze uitvoering nog niet gezien? U 
bent welkom!

Maria Boodschap, 
feest voor Oecumene 
Op woensdag 25 maart viert de ka-
tholieke kerk het Hoogfeest van Maria 
Boodschap. Officieel heet dit feest: 
Aankondiging van de Heer. Wij vieren 
dan dat de Engel van Godswege aan 
Maria aankondigt dat God haar geko-
zen heeft om moeder van de Heer te 
zijn. Daar wij in Nieuwveen en Zeven-
hoven als katholieken en protestanten 
meer en meer met elkaar optrekken in 
de 40dagentijd (vastentijd) willen wij dit 
feest voor het eerst met elkaar vieren. 
Ik denk dat dit zelfs landelijk uniek is. 
Immers, in de protestantse traditie kent 
men geen Maria- en heiligendevotie. 
Dat wij dit toch met elkaar doen heeft 
ook te maken dat steeds meer en meer 

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk
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het besef groeit dat Maria nooit op 
zichzelf geëerd kan worden, maar altijd 
in de verwijzing naar Christus. 
Wij gaan met elkaar dit feest vieren in 
een Woord- en gebedsviering op 25 
maart om 19.00 uur in de RK kerk van 
Zevenhoven (Noordeinde). Dominee 
Gonja van ’t Kruis zal de preek verzor-
gen, de zanggroep “Horizon” uit Nieuw-
koop komt zingen en diaken-pastor 
André van Aarle is de liturg. 
Na afloop is er koffie en wat lekkers. 
Het is die dag geen vastendag. Ook zal 
de Lourdesgrot buiten te bezoeken zijn 
voor een kaarsje (bij droog weer).
Iedereen is welkom. 

Diaken André van Aarle

Activiteit Orangerie 
Dinsdag 24 maart gaan we een bezoek 
brengen aan het museum De Lakenhal 
in Leiden. We verzamelen om 9.30 uur 
in de Orangerie. Voordat we per auto 
vertrekken, drinken we eerst een kop 
koffie/thee. Met een Museumjaarkaart 
kunt u gratis naar binnen, anders is de 
entree €12,50.

Graag opgeven voor vrijdag 20 maart 
bij Joke: jokevtol@gmail.com of 
tel. (0172) 53 97 48. Wilt u erbij vermel-
den of u kunt rijden of wilt meerijden.
Graag tot ziens op de 24e.

Gerda, Joke en Gerda

Severus Utberg: 
Pastoor te Zevenhoven met twee  
zoontjes als misdienaar
Severus Utberg, geboren in 1776, was 
er geen een van dertien een dozijn. Als 
Luthers predikant te Medemblik en ver-
volgens te Harlingen, was zijn vrouw in 
deze laatste plaats in 1816 overleden. 

Severus bleef met twee zoons achter, 
Jurriaan Johannes Jacob, geboren in 
1810, en Johan Godfried, geboren in 
1812.  Hij verruilde de Lutherse kerk op 
zeker moment voor die van de rooms-
katholieke, werd vervolgens priester 
gewijd en daarna pastoor in de statie 
Zevenhoven en Nieuwveen. Maar in 
later jaren raakte hij maatschappelijk 
behoorlijk in de problemen. 

Door het lezen van de werken van 
de J. le sage ten Broek, de bekende 
bekeerling en krachtige strijder voor de 
rooms-katholieke Kerk, begon Utberg 
ernstig de leer van deze laatste kerk te 
bestuderen. Ten tijde van het eeuw-
feest van de Lutherse kerk in 1817 had 
hij al besloten het lutheranisme af te 
zweren. De organist van Utbergs kerk, 
J. Keyl, noemde de hervorming door Lu-
ther een treurig feit en een jammerlijke 
scheuring in de Kerk. Twee jaar later 
deed Severus Utberg de beslissende 
stap; hij nam ontslag als Luthers predi-
kant en verliet Harlingen. Als weduw-
naar wilde hij nu een rooms-katholiek 
priester worden.

Hij ging theologie studeren in Mechelen 
en werd in december 1819 opgeno-
men in de rooms-katholieke Kerk. Op 
14 juni 1820 werden hem de lagere 
wijdingen toegediend alsmede die van 
het subdiaconaat. In Mechelen had Ut-
berg ook de plechtigheid bijgewoond, 
waarbij zijn vriend Keyl, die eveneens 
was opgenomen in de katholieke 
Kerk, voorwaardelijk gedoopt werd. 
Tenslotte werd Utberg in december 
1820 in Mechelen tot priester gewijd. 
Ook zijn zoontjes waren inmiddels 
katholiek geworden. Zij stonden hem 
bij het opdragen van de H. Mis bij als 
misdienaars, toen hij in maart 1821 tot 
pastoor van Zevenhoven en Nieuwveen 
werd benoemd en waar op hij 4 maart 
1821 in functie trad. Op 22 maart ver-
richte hij voor het eerst een doopsel.
In de kleine statie Zevenhoven-Nieuw-
veen leefde pastoor Utberg in bekrom-
pen omstandigheden. Hij beijverde zich 
hier in het bijzonder voor de aanleg 
van een katholiek kerkhof, dat in 
september 1826 werd ingewijd. Maar 
deze inzet van de toch ijverige pastoor 

Zevenhoven

pakte verkeerd uit. Aartspriester J. van 
Banning, die tevens pastoor te Zoeter-
woude was, had voor de aanleg van de 
begraafplaats geld geleend, maar toen 
het kerkbestuur niet meer kon voldoen 
aan de aflossing van die lening, werd 
pastoor Utberg in december 1826 
overgeplaatst naar Oude Tonge. Hier – 
in het dorp waar zijn vriend Keyl hem 
enige jaren bijstond als kapelaan – kon 
Utberg maar slecht aarden. In septem-
ber 1833 nam hij dan ook ontslag.
Herhaaldelijk probeerde hij een nieuwe 
standplaats te krijgen van aartspriester 
Gerving. Utberg had steeds geldtekort 
en hield niet op om bijstand te vragen. 
Hij stond bekend als een uitstekend 
predikant, maar voor het leiden van de 
kerkdiensten vond de kerkelijke over-
heid hem eigenlijk niet zo geschikt. De 
aartspriester wist dan ook niet goed 
wat met hem aan te vangen. Tenslotte 
beval de kerkelijke overheid hem zich 
te vestigen in Beek bij Nijmegen. Daar 
– ver verwijderd van zijn twee zoons – 
zou hij dan gemakkelijker en rustiger 
kunnen leven. Utberg gehoorzaamde 
en vertrok naar zijn ,verbanningsoord’ 
om drie jaar later weer naar Amster-
dam te gaan.

Aangemoedigd door zijn vrienden, 
de pastoors van het Begijnhof en de 
Franse kerk, deed hij bij hen dienst en 
preekte er met toestemming van de 
aartspriester. Omwille van zijn armoe-
dige levensomstandigheden kreeg Ut-
berg in 1840 van ’s lands regering een 
gratificatie van 200 gulden. De in die 
tijd in werking tredende wet op de pen-
sioenen van rooms-katholieke geestelij-
ken zal een uitkomst voor hem geweest 
zijn. De oud-pastoor van Zevenhoven 
hertrouwde als weduwnaar te Oude 
Tonge, waar zijn jongste zoon nog 
steeds woonde, en overleed tenslotte 
op 18 april 1852. Verschillende preken 
van Severus Utberg zijn in druk uitgege-
ven. Bij voorkeur richtte hij zich daarin 
tot zijn protestantse landgenoten. Er is 
echter ook een preek van hem overge-
leverd ter gelegenheid van het plaatsen 
van een kruisbeeld op het kerkhof aan 
De Kwakel. 

Hans van der Wereld
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Vieren in Drieluik
Na bijna drie maanden vieren in Drie-
luik mogen we constateren dat er een 
goede sfeer heerst. Dat is mede te dan-
ken aan de mensen van het zaalteam 
en de kosters die in toerbeurten alles 
in orde maken. Fijn! Nieuwe kosters zijn 
zich aan het inwerken om binnenkort 
zelfstandig te kunnen functioneren. 
Iedereen merkt ook dat het zingen 
met elkaar een nieuwe impuls krijgt, 
geweldig!

Koffieteam 
Eens per maand, na een vroege viering 
is er steeds een aantal mensen bij toer-
beurt in de weer om te zorgen dat er 
koffie en thee geschonken kan worden. 

Dat willen we graag voortzetten, maar 
het zou fijn zijn als zij versterking gaan 
krijgen. Iets voor u? Meldt u zich bij de 
dames van de koffiegroep of bij Suzan 
of Gerda van het secretariaat.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Eerste Heilige Communie 
Op zondag 17 mei 2020 zullen 5 
kinderen uit Rijpwetering en 5 kinde-
ren uit Hoogmade hun Eerste Heilige 

Communie doen in Rijpwetering. Op 
zondag 2 februari hebben Rubert van 
Schie, Meike van Loon, Emma Rimmel-
zwaan en Stijn Mooren uit Hoogmade 
zich aan de parochianen voorgesteld. 
Helaas was Evy van der Hoorn ziek en 
kon zij er niet bij zijn. Tot de viering van 
de Eerste Heilige Communie blijven de 
foto’s van deze 5 kinderen hangen in 
elke viering in Drieluik. 
Wij wensen alle communicanten een 
goede voorbereiding toe! 

Namens de werkgroep Eerste Heilige 
Communie, Vera Nieuwenhuizen 

Pastoraatgroep 
Iedere parochiekern in onze federatie 
heeft een Beheercommissie Parochie-
kern (BCP) voor – het woord zegt het 
al – het beheer en het onderhoud van 
kerk, erf, kerkhof en verwante zaken. 
Daarnáást is er een pastoraatgroep die 
samen met de eerstverantwoordelijke 
pastor de pastorale zorg rond vierin-
gen, diaconie en catechese draagt. 
Voor Hoogmade-Woubrugge hebben 
Nico Koot en Connie Koeleman dat ja-
renlang gedaan. Zij hebben zich ingezet 
voor tal van zaken, zoals de attentie 
voor de vrijwilligers, de viering voor 
vrijwilligers, de familievieringen van 
bijvoorbeeld Palmzondag en Kerstmis, 
de werving en begeleiding van de mis-
dienaars. In januari hebben zij afscheid 
genomen van deze mooie taak en heb-
ben we ze passend bedankt. Intussen 
zijn er gesprekken gaande met enkele 
parochianen om te zien of zij het stokje 
gaan overnemen. Hebt u interesse om 
bij te dragen aan de bloei van onze 
gemeenschap? Laat het weten!

Pastor Marjo Hoogenbosch

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie  

Vespers in de Goede 
of Stille Week
Als voorbereiding op Pasen wordt op 
6, 7 en 8 april de Vespers of wel het 
kerkelijk avondgebed gehouden. Dit 
wordt door de kerken van Hoogmade 
en Woubrugge samen opgezet. Deze 
bijeenkomsten in meditatieve sfeer 
worden gehouden in de Gereformeer-
de Kerk van Woubrugge aan de Dokter 
A. Kuyperweg 1, van 19.15 tot 19.45 
uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur 
om in stilte samen te zijn. 

PCI Hoogmade en Woubrugge 
PCI staat voor Parochiële Caritas Instel-
ling. De PCI. biedt in deze moderne tijd, 
waarin een ieder het financieel goed 
zou moeten hebben, hulp aan eenieder 
die door omstandigheden in financiële 
of materiële problemen is gekomen 
(door welke aard dan ook veroorzaakt).
De PCI kan hulp bieden aan individuele 
mensen en aan gezinnen, met name 
wanneer geen beroep meer gedaan 
kan worden op bestaande sociale 
voorzieningen. De PCI. maakt géén geld 
over, maar betaalt bijvoorbeeld wel een 
gasrekening of een vakantie voor een 

Lief en leed

Overleden
31 januari Nicolaas Petrus van der Meer   90 jaar
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gezin dat dit al jaren niet meer heeft 
kunnen doen. De PCI blijft bewust be-
scheiden op de achtergrond, kiest voor 
discretie, onderzoekt in stilte en zorgt 
ervoor dat het benodigde geldbedrag 
snel ter beschikking komt.

Het bestuur van PCI Hoogmade en 
Woubrugge bestaat uit Koos van 
Wieringen (voorzitter), Peter van Rijn 
(secretaris), Bastiaan van Wieringen 
(penningmeester), Hein Hoogenboom 
(lid) en Albert van der Hoorn (lid). De 
PCI is bereikbaar via het email-adres: 
pcihoogmadewoubrugge@gmail.com.
Als u iemand in uw omgeving kent die 
een steuntje in de rug kan gebruiken, 
laat hen weten dat wij een helpende 
hand kunnen bieden. Ook een ieder die 
een maatschappelijk doel nastreeft kan 
een beroep doen op de PCI.

Achtergrond van de  
geschonken iconen aan de 
parochianen van Hoogmade
Iconen kregen van oudsher een ker-
kelijke wijding. Om onder andere het 
verband tussen de icoon en haar oer-
beeld te scheppen, ontvingen de twee 
relatief jonge panelen (geschilderd 
in 1999/2000) - maar wel als kleuren 
reproducties vanaf oude oerbeelden 
geschilderd - een zegening van pas-
toor Jack Glas. Voor religieuze mensen 
woont een Heilige of een engel als het 
ware in de gewijde icoon en de verering 
daarvan gaat over op de persoon die 
op het paneel wordt voorgesteld.

De icoon van Maria met het  
kindje Jezus
Het voert te ver om het hele procedé 
van het schilderen van een icoon hier 
te omschrijven. Ik zal er nog wat van 
áántikken bij het bespreken van de 
iconen die aan de rouwende gemeen-
schap in Hoogmade werden toebe-
dacht. Het paneel van Maria met het 
kindje Jezus was de allereerste icoon 
die ik met de meest mogelijke, diepe 
concentratie op lijnen, mengkleuren 
en het opbrengen van goudmetaal op 
de plank aanbracht. De keuze voor 
Maria was de keuze van mijn Bulgaarse 
leraar en icoonschilder, omdat zij niet 
te ingewikkeld was voor alle veronder-

stelde nieuwelingen met kwasten en 
penselen. We werkten gedurende twee 
maanden elke zondag in een gewijde 
sfeer aan Maria en haar kind, maar het 
grootste deel van de icoon schilderde ik 
toch alleen op het eigen atelier, omdat 
ik dáár de meeste concentratie vond.
Het werken met zuiver bladgoud is pe-
perduur, dus wij werkten met goudme-
taal, dat je in kleine vellen of snippers 
bij kunstenaarswinkels kunt kopen. Je 
hebt er speciale lijm en een speciaal 
kwastje bij nodig. In vroegere tijden 
werkte men in de schilderkunst met 
veel geheimen. Oude grondstoffen of 
recepten kun je soms in speciaalzaken 
in de grote steden kopen. Kleine trucs 
uit de overlevering worden toegepast, 
zoals bij het icoon schilderen bijvoor-
beeld met een knoflookteentje. Ik zal 
u een geheimpje leren… sssst… soms 
moet je letters of symbolische tekens 
op het goudmetaal van een icoon schil-

Hoogmade/Woubrugge

De afbeelding is iedere zondag in kleur te zien tijdens de viering in Drieluik

deren. Bladgoud of goudmetaal stoten 
de met water gebonden verfsoort af 
(gouache). Als je iets op het goud moet 
schilderen, smeer je éérst het goud in 
met een doorgesneden knoflookteen-
tje, dan pakt de verf wonderwel. 

Dus als je met het oude materiaal van 
gewreven pigmenten met eidooier hebt 
geschilderd en bovendien knoflook 
hebt gebruikt, ruikt het paneel nog 
enige tijd naar een zuidelijk gerecht. 
Sommige geheimen worden nog steeds 
niet op schrift gesteld maar mondeling 
doorverteld. Dit om te voorkomen dat 
de commercie er een alledaags product 
van maakt. 

Angèle A. Bakkum

In het volgende nummer van Samen-
stromen volgt deel 2 over de icoon van 
de aartsengel Michaël.
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Algemene ledenvergadering 
begrafenisvereniging 
St. Barbara
Op woensdag 1 april wordt de alge-
mene ledenvergadering van St. Barbara 
gehouden. U bent van harte welkom 
om deze bij te wonen bij Partycentrum 
Keijzer, Dorpsstraat 30 te Leimuiden, 
aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering nemen wij 
afscheid van Piet Cozijn, die zich jaren-
lang belangeloos als bestuurslid heeft 
ingezet voor de Barbara. Irene van 
Ingen-van Egmond heeft zich bereid 
verklaard toe te treden tot het bestuur, 
in de vacature die in 2018 ontstaan is, 
door het terugtreden van Piet Cozijn. 
Irene stelt zich tijdens de jaarvergade-
ring persoonlijk aan u voor. Aftredend 
en niet herkiesbaar is Kees de Koning 
(secretaris). Heeft u interesse e.o. wilt 
u informatie voor en over deze functie, 
dan kunt u contact opnemen met één 
van de bestuursleden. Kandidaten kun-
nen zich voor 15 maart melden bij het 
bestuur. 

Als afsluiting van de vergadering zal 
Mary van Leeuwen (uitvaartverzorgster 
en woonachtig in Hoogmade) het één 
en ander vertellen over de impact die 
de brand van de O.L.V. Geboortekerk in 
Hoogmade heeft gehad op de inwoners 
van Hoogmade.

“Werken aan je toekomst” 
Vastenactiecampagne 
De campagne van Vastenactie in 
de veertigdagentijd - van 26 febru-
ari (Aswoensdag) tot en met 12 april 

(Pasen) - staat in het teken van be-
roepsonderwijs en ondernemerschap 
in ontwikkelingslanden. We laten zien 
hoe belangrijk het is dat kinderen naar 
school gaan, zodat ze later in hun eigen 
onderhoud kunnen voorzien. Vasten- 
actie steunt dit jaar projecten die 
(jonge) mensen de kans bieden op 
vervolgonderwijs of hulp bij het starten 
van een eigen bedrijfje. Zo kreeg  
Patrick uit Zambia die kans en volgde 
een opleiding tot kleermaker. 

In onze parochiekern Sint Jan de Doper 
organiseren we allerlei activiteiten om 
voor dit project geld in te zamelen: 
• In dit blad vindt u de campagnefolder, 

daar leest u alles in over het project. 
• U kunt ook een bijdrage in de bus 

achter in de kerk deponeren (er liggen 
Vastenactiezakjes bij).

• De plantjesactie wordt ook dit jaar op 
diverse momenten gehouden.

• Al vele jaren gaan pastor Bosma en 
ik in de vastentijd op pad om gastles-
sen op de scholen van Leimuiden en 
Rijnsaterwoude te geven. We laten de 
kinderen kennismaken met het pro-
ject of het thema van het betreffende 
jaar. Zo brengen we de buitenwereld 
van de ontwikkelingslanden binnen 
en proberen de kinderen enthousiast 
te maken om zich in te zetten voor 
dit goede doel. Dit jaar wordt op 25 
maart de Kinderarcke in Rijnsater-
woude bezocht. Vanwege alle veran-
deringen bij de brede school “de Lei” 
slaan we Leimuiden een keer over, 
maar misschien gaan wij daar volgend 
jaar wel weer heen en dan met de 
nieuwe kapelaan.

• Op donderdag 5 maart wordt er een 
solidariteitsmaaltijd gehouden. Zie 
hieronder voor meer informatie.

• U kunt ook een bedrag storten op het 

banknummer NL08RABO0127704000 
van R.K. Parochiekern St. Jan de Doper 
onder vermelding van Vastenactie. 

Help mee en maak het verschil. Op 
www.vastenactie.nl vindt U meer infor-
matie over het project.

M.O.V. Anneke Bosma

Gezamenlijke Solidariteits-
maaltijd
Op donderdag 5 maart wordt er een 
gezamenlijke solidariteitsmaaltijd ge-
houden in “De Ontmoeting”. Aanvang 
18.00 uur. Deur open vanaf 17.45 uur. 
Voor de maaltijd wordt een bijdrage 
van € 5, - gevraagd, de opbrengst is in 
zijn geheel bestemd voor de vasten-
actie. 

Graag aanmelden vóór maandag 2 
maart. U kunt u aanmelden bij: Agnes 
Hogenboom tel. (0172) 50 96 33 of 
Jeannette Meijer tel. (0172) 50 75 51 of 
Parochie-secretariaat St. Jan de Doper: 
tel. (0172) 50 81 18, e-mail: leimuiden_
rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl.

Paas Seniorenviering
Donderdag 2 april is er weer een seni-
orenviering in de St. Jan de Doperkerk 
in Leimuiden en Rijnsaterwoude. De 

Franciscus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk
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viering begint om 9.30 uur en wordt 
muzikaal ondersteunt door het Caeci-
liakoor. Kapelaan B. van Paassen gaat 
ons voor in deze eucharistieviering. Na 
afloop is er een gezellig samenzijn in de 
Priester Hendrikzaal. De koffie en thee 
met iets lekkers staat dan klaar. 

Wilt u graag vervoer dan kunt u contact 
op nemen met Mevr. Wil Koeleman, 
tel. (0172) 50 87 39.

Solidariteitslunch en plantjes-
actie voor de Vastenactie
Donderdag 2 april wordt door de pas-
toraatgroep aansluitend aan de Senio-
renviering de Solidariteitslunch georga-
niseerd in de Pr. Hendrikzaal. Aanvang 
is ongeveer 12.00 uur. De gezamenlijke 
lunch kost € 5,- wat helemaal ten goede 
komt aan de Vastenactie.
U kunt zich opgeven graag vóór maan-
dag 30 maart via het aanmeldingsfor-
mulier achterin de kerk of via de mail: 
Leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroene-
hart.nl.

Wijkcontactpersoon gezocht!
Zoals u weet is er een wijkcontactgroep 
binnen onze parochie. Deze wijkcon-
tactgroep bestaat uit zeer enthousiaste 
vrouwen en mannen die regelmatig 
bezoekjes brengen aan parochianen bij 
geboorte, ziekte, huwelijk, huwelijks-
feest en bij overlijden. Helaas zijn er 
nu een aantal wijken zonder wijkcon-
tactpersoon daarom zijn wij naarstig 
opzoek naar nieuwe vrijwilligers die 
dit willen gaan doen, misschien u wel! 
Wanneer u dit denkt, dit is wel iets voor 
mij. Neem dan contact op met Sonja 
Knelange tel. (0172) 50 92 21 of carl-en-
sonja-knelange@ziggo.nl.

Palmpasen en Kinderkruisweg
Hierbij willen wij de kinderen van 
Leimuiden en Rijnsaterwoude uitnodi-

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Gedoopt
26 januari Luca Gorter
  Zoon van Rick Gorter en Sandra de Wagenaar

bezit heeft, zou de kerk deze graag 
weer ontvangen. Het is mogelijk dat wij 
deze stok bij u ophalen of u kunt deze 
inleveren achterin de kerk. Wilt u deze 
opgehaald hebben, neem dan contact 
op met Jantina van Dam, te bereiken 
op tel. (06) 23 78 38 89 of via e-mail 
jcvandam@hetnet.nl.

Drie ad hoc kooravonden  
in 40-dagen tijd
Vanaf zondagavond 8 maart worden 
er drie ad hoc kooravonden georgani-
seerd. Iedereen die van zingen houdt 
is van harte welkom. Onder leiding van 
dirigent Theo van der Hoorn kunt u 
liederen instuderen uit Taizé, Iona en 
de passie. De liederen zullen op Goede 
Vrijdag ten gehore worden gebracht. 
Data repetities: 8, 22 maart, 5 april  
van 19.00 tot 21.00 uur. 
Uitvoering: Goede Vrijdag 10 april van 
19.30 tot 20.30 uur. Plaats: Dorpskerk, 
Dorpsstraat 49, Leimuiden. Kosten 
€ 15, - p.p. 

Opgave voor de drie zangrepetities bij 
Petra: pverschoof@solconmail.nl.

Peppelhofviering
Op vrijdag 20 maart om 9.30 uur is er 
een eucharistieviering in de Peppelhof. 
De voorganger is pastoor J. Glas.

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!

gen om op woensdag 1 april om 14.30 
uur een palmpasenstok te komen 
versieren in de Priester Hendrikzaal 
als voorbereiding op Pasen. Aan deze 
kindermiddag zijn geen kosten verbon-
den. (Groot)ouders en verzorgers zijn 
ook van harte welkom om te helpen bij 
het versieren. De palmpasenstokken 
en versieringen zijn aanwezig. Als je je 
van te voren opgeeft, weet je zeker dat 
er een palmpasenstok voor je klaar-
staat. Opgeven voor deze middag kan 
per e-mail voor 28 maart: jcvandam@
hetnet.nl.

Op zondag 5 april is het Palmzondag, 
dan is er om 11.15 uur een Palmzon-
dagviering in onze kerk. Je mag dan in 
een optocht samen met alle andere 
kinderen door de kerk lopen, zodat 
iedereen jouw palmpasenstok goed 
kan zien. Tijdens de gezinsviering kan 
je meezingen met kinder- en tiener-
koor Akkoord en luisteren naar een 
mooi verhaal. Na afloop breng je jouw 
palmpasenstok bij de persoon die op je 
sticker vermeldt staat. Zorg dat je een 
half uur voor de viering aanwezig bent. 
Tijdens deze viering zullen tevens de 
communicanten zich aan u voorstellen.

Inleveren palmpasenstok
Als u nog een Palmpasenstok in uw 

 Ad hoc zangavonden
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Dinsdagmorgen
10 maart 9.30 uur viering in Oud Ade. 
Na de viering is er koffie op de pastorie
24 maart vervalt de viering in Oud Ade

Let op: viering vervalt
Op zaterdag 29 februari om 19.00 
uur is de afscheidsviering van pastor 
Bosma in Langeraar. Dan vervallen 
verder alle vieringen in de federatie. In 
Oud Ade vervalt dus ook de viering.

Communieronde 
Er is een communieronde op 
dinsdag 3 en 17 maart.

Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 18 maart om 18.00 uur zal 
er in de pastorie van Rijpwetering een 
solidariteitsmaaltijd worden gehouden. 

De maaltijd zal in teken staan van het 
thema van de vastenactie in de veertig-
dagentijd ‘’Werken aan de toekomst’. 
Met de Vastenactie-campagne 2020 
willen we nog veel meer mensen een 
steuntje in de rug geven om hen te 
helpen door middel van vervolgonder-
wijs op eigen benen te staan en voor 
zichzelf en hun familie te zorgen. Meer 
over deze Vastenactie project kunt in 
vinden in het algemene gedeelte van 
Samenstromen. We vragen per deel-
nemer minimaal € 10, -. De opbrengst 
gaat uiteraard naar de Bisschoppelijke 
Vastenactie die het thema ‘’Werken aan 
de toekomst ondersteunt’’ Doet u ook 
mee?

In de pastorie is niet voldoende bestek 
aanwezig, we willen u dan ook vriende-
lijk verzoeken uw eigen bord en bestek 
te willen meenemen. In verband met 
de inkopen vragen we u of u zich wilt 
aanmelden uiterlijk op 14 maart. U 
kunt ook uw deelname intekenen op de 
lijsten die achter in beide kerken liggen. 
Ook is opgave mogelijk via een briefje 
in de brievenbus van de pastorie Rijp-
wetering, Pastoor van de Plaatstraat 
17. Gerrie Meerstadt tel. (071) 501 36 
83 of tel. (06) 25 37 03 50 of Coby van 
der Meer tel. (06) 20 52 53 46.

Namens MOV (Missie Ontwikkeling en 
Vrede) groep Rijpwetering en Oud Ade

Gezinsviering Palmpasen 
Op Palmzondag maken we de over-
gang naar de Goede Week. We houden 
een palmprocessie, lezen het verhaal 
van de intocht van Jezus in Jeruzalem 
en tijdens de viering worden nieuwe 
palmtakjes gewijd. Elk jaar versieren 
wij in de weken ervoor met de kinde-

ren van basisschool De Kinderbrug de 
Palmpasenkruisen, om deze naar zieke 
of aan huis gebonden parochianen te 
brengen. Ook mogen mensen thuis zelf 
een Palmkruis maken om na de viering 
iemand van hun keuze ermee te verras-
sen. De Palmpasenviering is dit jaar op 
zondag, 5 april, om 9.15 uur in de kerk 
van Rijpwetering. Voorganger is diaken 
Van Aarle en het kinderkoor LOSZ is er 
om met ons te zingen. Hartelijk welkom 
in de kerk!

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 
Katrin van Polanen

Kerkhof van Rijpwetering 
gesloten
Het kerkhof van Rijpwetering is voor 
bezoekers gesloten van 1 tot 7 maart in 
verband met werkzaamheden.

25 maart Maria Boodschap
Op woensdag 25 maart is er om 19.00 
uur een eucharistieviering in Rijpwe-
tering vanwege Maria Boodschap. 
Voorganger is pastor A. Vijftigschild 

Franciscus parochie  

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

Lief en leed

Overleden
5 februari  Hillegonda Anna Borst – van der Poel  85 jaar

Aanhef  
 
Het is goed op gezette tijden
stil te staan bij het leven
en de beslommeringen van
alledag even te vergeten
 
Het is goed regelmatig
met anderen samen te komen
om te beseffen dat je niet alleen
en enkel voor jezelf op de  
wereld bent.
 
Het is goed om na zo vaak
en stevig de handen
uit de mouwen, deze ook eens
rustig in eerbied te vouwen.
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Oud Ade/Rijpwetering

en koor Joy zal de zang verzorgen. Alle 
parochianen van de Clara- en Francis-
cusfederatie zijn van harte welkom.

Extra inzameling voor de 
voedselbanken voor Pasen
In Nederland leven meer dan een mil-
joen mensen onder de armoedegrens. 
De voedselbanken helpen de aller-
armsten in onze samenleving door ze 
tijdelijk te voorzien van voedselpakket-
ten. De voedselbanken werken samen 
met bedrijven, instellingen, overheden 
en particulieren. Zo zorgen ze er samen 
voor dat armoede wordt bestreden, 
voedseloverschotten verdwijnen en 
het milieu minder wordt belast. Met als 
motto “Waar wij vasten worden ande-
ren gevoed“.

De kerken in Nederland willen hieraan 
meewerken en vragen de parochianen 
om extra in te zamelen voor de voed-
selbanken in de weken voor Pasen. Zo-
dat ook de allerarmsten in onze samen-
leving iets extra’s hebben tijdens de 
paasdagen. Tijdens de chrismaviering 
in de Laurentius en Elisabethkathedraal 
op 8 april te Rotterdam willen wij als 
parochiekernen St Bavo en Onze Lieve 

Presentatie communicanten 

Vrouwe Geboorte een klein gedeelte 
van de voedselpakketten aan bieden 
aan de voedselbanken van Rotterdam 
en de rest voor de voedselbank van 
Kaag en Braasem te bestemmen. Bij 
de viering op 22 maart te Rijpwetering 
willen wij parochianen vragen tijdens 
de collecte en offerande de verza-
melde voedselpakketten naar voren te 
brengen voor de voedselbank. Ook bij 
de viering op zaterdag 28 maart in Oud 

Stil zijn
 
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen,
je denkt misschien dat je mij moet opvrolijken.
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.
Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

Wat ik vraag is dit: wil je nog eens luisteren naar mijn verhaal?
Naar wat ik voel en denk?
Je hoeft alleen maar stil te zijn,             
mij aan te kijken en mij tijd te geven.

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,
Maar als het kan slechts te aanvaarden,
zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn, zal mijn  
dag anders maken.

Bron: Marinus van den Berg

Ade om 19.00 uur met medewerking 
van koor Joy willen wij parochianen 
vragen tijdens de collecte en offerande 
de verzamelde voedselpakketten naar 
voren te brengen voor de voedselbank. 
Er zullen vanaf 24 februari achter in 
de kerken manden en kratten staan 
waarin U uw bijdrage kunt depone-
ren. Wilt U daaraan meewerken? De 
voedselbanken zullen U er dankbaar 
voor zijn!

Presentatie communicanten 
Op zondag 17 mei zullen 5 kinderen uit 
Rijpwetering en 5 kinderen uit Hoog-
made hun Eerste Heilige Communie 
vieren. Tijdens de gezinsviering op 
zondag 9 februari hebben de commu-
nicanten uit Rijpwetering zich aan de 
parochianen voorgesteld. Andy Rot-
teveel, Finn Brugman, Roel Brugman, 
Julie Olijerhoek en Benjamin Chauvet 
hebben zich kort voorgesteld en lieten 
de door hen versierde lijst met foto 
zien. Deze lijst blijft tot de viering van 
de Eerste Communie in de kerk van 
Rijpwetering staan. Het thema van 
de viering was zout en licht voor de 
wereld. Tijdens de viering werd ook de 
kinderzegen gegeven aan alle aanwezi-
ge kinderen en in het bijzonder aan de 
dopelingen van het afgelopen jaar. Wij 
wensen alle communicanten een goede 
voorbereiding toe!

Namens de werkgroep Eerste Heilige 
Communie, Pauline Chauvet
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Franciscus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Doordeweekse vieringen
Petruskerk iedere dinsdag 09.00 uur 
Petruskerk iedere woensdag 07.00 uur
Gogherweide iedere vrijdag 09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
16.00 uur m.u.v. 7 maart

Vanuit de pastoraatgroep
Op weg naar Pasen
De 40-dagentijd is begonnen. Een pe-
riode van bezinning en voorbereiding 
op weg naar Pasen. De Aanbidding, 
zaterdagmiddag van 13.00 -14.00 uur, 
bevelen we van harte bij u aan. Vanaf 1 
maart is ook de dagkapel weer dage-
lijks geopend van 10.00 -17.00 uur. U 
bent van harte welkom om de drukte 
van alledag even in te ruilen voor een 
moment van rust, stilte, gebed of om 
een kaarsje aan te steken.

50-jarig jubileum Petruskerk
In september willen we het 50-jarig 
jubileum van de Petruskerk vieren. We 
zoeken dringend vrijwilligers die hier 
iets voor willen (helpen) organiseren. 
Ook voor leuke ideeën staan we open; 
u kunt deze mailen of op een briefje 
schrijven en in de ideeënbus depone-
ren. 

Stille Omgang en 
Dauwtrappen
Zaterdagavond 21 maart vertrekken er 
diverse bussen vanuit onze federatie 
naar hartje Amsterdam voor de Stille 

Omgang. Het is een unieke ervaring om 
middenin de nacht door Amsterdam te 
lopen en het mirakel van Amsterdam te 
herdenken. Van harte aanbevolen! 
Noteert u ook het Dauwtrappen op 
Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, 
alvast in uw agenda! ’s Morgens vroeg 
is de natuur op z’n mooist….

Heeft u vragen of tips voor ons of wilt u 
zich aanmelden als vrijwilliger; we zien 
uw mailtje of briefje in de ideeënbus 
graag tegemoet!

Namens de pastoraatgroep, 
Astrid de Haas
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl.
 
Huispaaskaarsen
In de hal van de kerk ligt een bestellijst 
voor de huispaaskaarsen 2020. U kunt 
betalen bij het secretariaat of later het 
bedrag overmaken.

De Mariakapel
Wat gaat de tijd snel voorbij. De Maria-
kapel (naast Hof van Alkemade) bestaat 
in mei alweer  vijf jaar! Dit willen wij 
“Vrienden van Maria” niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Zondag 3 mei om 
13.00 uur komen wij bij elkaar om dit 
te vieren. Zegt het voort. U komt toch 
ook? U bent van harte welkom!
Mocht u een gift over willen maken, 
dan kan dat op bankrekeningnummer 
NL26RABO0324036817  t.n.v. Stichting 
Vrienden van Maria te Oude Wetering.
Daar zijn wij u heel dankbaar voor!

Bestuur Vrienden van Maria

PCI
Vorig jaar heeft de PCI Emanuel de 
grond en woning aan het Noordeinde 
179 aangekocht met als doel om te 
zijner tijd een betere ontsluiting van de 
begraafplaats te realiseren. De woning 
stond al lange tijd leeg maar verkeerde 
bouwkundig toch nog in goede staat. 
In aansluiting op de doelstelling van de 
PCI hebben we besloten de woning te 
bestemmen voor mensen die wegens 
omstandigheden tijdelijk geen huisves-
ting hebben. Vorig jaar is daarom de 
woning grondig opgeknapt; dubbel glas 
geplaatst, goten, verwarmingsinstallatie 
en zachtboard plafonds vervangen en 
is de hele buitenboel geschilderd. 

Onze gemeente Kaag en Braassem  
kent deze vorm van noodopvang nog 
niet terwijl het binnenkort wel een 
verplichting voor de gemeente is om 
deze voorziening te hebben. Zij werken 
hiervoor samen met stichting De Bin-
nenvest te Leiden (www.debinnenvest.
nl). Daarom heeft de PCI een overeen-
komst met stichting De Binnenvest 
gesloten die deze huisvesting nu gaat 
verzorgen. Zij hebben ook de woning 
gestoffeerd en verder ingericht. De 
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doelgroep voor deze woning zijn gezin-
nen die voor enkele maanden tot een 
halfjaar een plek nodig hebben om 
te wonen zodat er tijd is om een vast 
woonadres te regelen. 

Stefan van der Zwet, 
voorzitter PCI Emanuel 

“Hé, jij bent de doper!”
Dat riep een groep-3-leerling die in de 
kerk op bezoek was voor een ver-
haal en een speurtocht. Pastoor Glas 
ontving in januari de kinderen van drie 
basisscholen in de Petruskerk, en een 
van de kinderen herkende hem en riep 
dit spontaan. 

Vanuit de werkgroep school-kerk-gezin 
zijn diverse activiteiten georganiseerd. 
Sommige daarvan vinden in de kerk 
plaats, en andere op de scholen. Zo 
kwamen met kerstmis de kleuters naar 
de kerk en bezochten zij de kerststal. 
En zoals gezegd ontving pastoor Glas 
in januari samen met Henk Hoek de 
kinderen van de groepen 3. Na een ver-
haal over Sven en Willibrord mochten 
de kinderen zelf in de kerk kijken aan 
de hand van een speurtocht. Afslui-
tend werd het Wees Gegroet gebeden 
en mochten de kinderen een kaars 
opsteken bij Maria. De kinderen en de 
leerkrachten waren zo enthousiast dat 
dit leidde tot een vervolg op de scho-
len. Het verhaal van Sven gaat door. 

Verder gaan de groepen 5 en 6 naar de 
kerk voor de Trefwoordviering. Dit is 
een viering gebaseerd op de methode 
voor levensbeschouwing die op de 
scholen wordt gebruikt. Pastoor Glas 
brengt volgens rooster een bezoek aan 
de scholen in de groepen 4 ter voorbe-
reiding op de Eerste Heilige Communie, 
in de groepen 7 over de sacramenten 
en in de groepen 8 rond het thema 
Bijbel en Koran. 

Henk Hoek

Vastenactie - plantjesverkoop
Vastenactie. Werken aan je toekomst
Op zaterdag 21 maart  is er een plant-
jesverkoop, op het Noordplein. 
De opbrengst komt ten goede aan de 

Vastenactie, die dit jaar jonge mensen 
de kans biedt op vervolgonderwijs 
of hulp bij het starten van een eigen 
bedrijfje. 

Mensen die een vak hebben geleerd, 
kunnen daardoor  op eigen benen 
staan en voor hun famillie zorgen. 1 
jaar extra scholing levert tot 10% meer 
inkomen op. Als u plantjes komt kopen 
steunt u de mensen in Zambia voor 
een gezonde en betere toekomst. 

Vastenactiemaaltijd
Op dinsdag  31 maart is er weer de vas-
tenactiemaaltijd. Zoals altijd beginnen 
we om 10.00 uur met een eucharistie-
viering en is er daarna koffie drinken 
in de familie ruimte. Daarna begint de 
maaltijd voor de mensen die zich hier-
voor hebben opgegeven. De opbrengst 
is voor de mensen in Zambia. Meer 
over dit project kunt u elders in deze 
Samenstromen lezen.

De kosten voor de maaltijd zijn € 7,50 
die na de maaltijd worden opgehaald. 
U kunt kiezen uit 3 heerlijke soepen, 
lekkere broodjes en natuurlijk een 
toetje. Alle mensen die al eens geweest 
zijn, weten hoe gezellig het is, neemt 
u nu eens iemand mee, die nog nooit 
geweest is. 10.00 uur eucharistievie-
ring,11.00 uur koffiedrinken.12.00 uur 
maaltijd.

Jolanda Koek en Thea Huigsloot

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Lief en leed

Gedoopt
12 januari  Kai Martinus Hogenboom
  Zoon van Bart Hogenboom en Ilona Bouwmeester
  Naomi Helena Maria
  Dochter van Stefan en Josine Verhagen-van Velzen

Overleden
25 januari  Johannes Petrus Bakker  96 jaar
30 januari  Pieter l’ Ami  82 jaar

Liefde in het klein

Vader moeder
allochtoon
twee kinderen
twee kleine meisjes

hun jasjes worden
zorgzaam liefdevol
dichtgeknoopt op
dit winderige hoekje
van het kale plein

precies hetzelfde
deden mijn ouders
vast en zeker
zo’n zeventig jaar geleden
bij mijn zusje en bij mij

liefde in het klein
is van altijd en overal –

Oeke Kruythof



26            www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Omzien naar de ander

Het ene doen:
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – 
van 26 februari t/m 12 april – staat in het teken van beroeps-
onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een 
gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk 
inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te 
zetten. IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. vastenactie.nl.

Wist u dat:
• Een extra jaar scholing tot 10% meer inkomen oplevert? 
• 10% meer deelname aan voortgezet onderwijs, oorlogs-

gevaar vermindert met 3%? 
• Elk jaar onderwijs de kans dat een kind trouwt voor  

18-jarige leeftijd, verlaagt met 5%? 
• Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes de ongelijk-

heid tussen mannen en vrouwen aanzienlijk vermindert? 
• Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd, vaker 

een leidende rol op zich nemen in hun gemeenschappen, 
bij voorbeeld bij het oplossen van conflicten?

Het andere (zeker niet) laten
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig be-
staan. Niet alleen door geld te geven, want dat geeft slechts 
tijdelijk verlichting. Wij geven mensen gereedschap, zodat 
ze zelf de kost kunnen verdienen.  Tijdens de Vastenperiode 
kunt u daarom uw gebruikt gereedschap inleveren in alle 
kerken van de Clara-parochie. Denk daarbij aan hand- en 
elektrisch gereedschap en naaimachines.  Al uw spullen wor-
den opgeknapt en op verzoek verscheep naar vele projecten 
in Afrika. Voor meer informatie: Jos Schalkwijk tel. (06) 57 70 
45 82 of Peter Oorthuizen tel. (06) 29 4528 98.

Effe aanhaken
Speciaal aanbod voor alle creatieve haak-fanaten binnen  
de Clara-parochie: de Vastenactie haak-estafette.  
Voor meer informatie zie rubriek Algemeen. 

OMZIEN naar de ander   

Wat we doen in o.a. de Franciscusparochie
Om ons doel te bereiken, werven we fondsen in Nederland 
waarmee we wereldwijd zo’n 70 kleinschalige ontwikkelings-
projecten steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, onge-
acht religie, sekse of afkomst. We vragen in Nederland ook 
aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg 
leven. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het 
leven van andere mensen verbeteren; even minderen voor 
een ander.

Wat hebben wij samen bereikt in 2018
In 2018 konden we 80.000 mensen helpen, met bijvoorbeeld 
voorlichting, training, een opleiding, schoon water, medische 
zorg, opvang, begeleiding en voedingsmiddelen. Wij hielpen 
ook in noodsituaties, zoals in Sulawesi of na orkaan Idai.
• 1.050 mensen hebben traumabegeleiding ontvangen en 

207 vrijwilligers zijn opgeleid om traumabegeleiding te  
geven.

• Ruim 1.500 mensen hebben landbouwtrainingen en  
beroepsopleidingen gevolgd.

• 3.594 kinderen konden naar school.
• 15.000 mensen kregen toegang tot schoon drinkwater of 

sanitaire voorzieningen.
• 21.500 mensen hebben medische voorlichting gekregen.
• 18.375 mensen ontvingen noodhulp.
• 500 leerlingen hebben betere maaltijden op school  

gekregen.
• 4.600 ouders en kinderen kregen voorlichting over goede 

voeding.
• 2.000 kinderen hebben een geboortecertificaat gekregen; 

7.000 hebben voorlichting over geboortecertificaten  
gekregen.

• 475 mensen ontvingen een microkrediet.

Doe ook mee! Ben je enthousiast geworden en wil je samen 
met ons bijdragen aan een wereld waar iedereen, waar dan 
ook, een goed leven kan leiden? Kijk dan wat je kan doen.
Je kan de Missie, Ontwikkeling en Vrede in je parochiekern 
helpen met de acties die zij in de advents- en vastentijd hou-
den. Het is een periode van advent vier weken, en, vasten zes 
weken, met de voorbereidingen.

In de parochiekern Woubrugge/Hoogmade kan je informa-
tie vragen bij Twan Koot Goes togoes@casema.nl of Jeanne 
Borst Oudshoorn borstoudshoorn@hetnet.nl.
In Rijpwetering/ Oud Ade Gerrie Meerstadt: gerriemeerstadt-
vandermeer@gmail.com - In Roelofarendsveen: Jolanda Koek 
jolandabollen@hotmail.com of Thea Huigsloot; t.huigsloot@
hotmail.com.

Werken aan je toekomst - Unieke 2-speerpuntenopzet
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Waarom bidden mensen die in God 
geloven? 
Soms lijkt het wel alsof christenen altijd 
aan het bidden zijn: voor en na het 
eten,  wanneer iemand ziek is... Het is 
goed dat er dan aan andere mensen 
gedacht wordt maar waarom moet je 
dan bidden? Boodschappen doen voor 
je zieke buurvrouw helpt toch ook?

Wat is bidden?
In de Bijbel lezen we dat mensen God 
aanroepen: ze willen Hem iets vragen 
of hebben een gesprek met Hem. Ze 
vertellen wat ze op hun hart hebben, 
vragen om iets specifieks zoals bijvoor-
beeld dat ze beter mogen worden of 
dat er iets goeds mag gebeuren. Of ze 
zijn gewoon even stil met God.
Jezus bad ook. Hij zocht dan vaak een 
stille plek op en ging dan bidden tot 
God de Vader. Hij deed dit als Hij het 
even moeilijk had of wanneer Hij iets 
heel belangrijks ging doen. Maar ook 
wel eens als Hij heel blij was om iets 
wat er was voorgevallen.

Daarom dus
Zoals wij mensen met elkaar praten, 
als we tegenover elkaar staan of via en 
mobieltje.  We luisteren naar elkaar, 
we vragen elkaar van alles en nog wat 
en geven elkaar goede raad. God wil 
nu onze vader zijn. Nu is Hij is niet 
weliswaar niet zomaar iemand met een 
lichaam zoals jij en ik hebben. Maar 
geestelijk is Hij dat wel. Daarom zegt 
hij dat hij je vader wil zijn, en voor je wil 
zorgen omdat je zijn kind bent. Je kunt 
‘m dus alles vragen, of gewoon lekker je 
verhaal kwijt.

Pastor Bosma

Maria Boodschap

Op 25 maart, negen maanden voor eerste kerstdag, vieren we Maria Boodschap in 
de kerk. Op deze dag herdenkt men dat de engel Gabriël aan Maria de boodschap 
bracht dat zij moeder zou worden van Jezus. Het goede nieuws van de engel aan 
Maria was dat de Heer (dat wil zeggen God) geboren zou worden. Daarom is een 
andere naam voor dit feest: aankondiging van de Heer.  Het bezoek van de engel 
Gabriël aan Maria wordt in de kunst meestal aangeduid met de term Annunciatie 
(aankondiging). Er zijn vele prachtige kunstwerken van gemaakt. Dit wordt gevierd 
als een Hoogfeest en dit feest onderbreekt meestal de Vastenperiode. 

Vaak is er op de afbeeldingen, behalve Maria en Gabriël, een duif afgebeeld, als 
verwijzing naar de heilige Geest die Maria komt overschaduwen. Soms ook zie je 
in een lichtstraal uit de hemel een baby Jezus met een kruis op zijn ruggetje naar 
beneden glijden. In de buurt van Maria zie je een witte lelie, symbool van haar 
maagdelijkheid. Dikwijls zit ze te lezen, als teken van haar vroomheid. Er waren 
tijden dat vrijwel elk boek een religieus boek was!

“Wees gegroet, Maria”, zei de engel. “God heeft jou gekozen om de moeder van zijn 
Zoon te worden. Noem het kind Jezus (God redt).” “Laat gebeuren wat God wil”,  
antwoordde Maria.

Weet wat je viert

In 12 musea in Nederland én in Suriname kun je naar de tentoonstelling “weet wat 
je viert” Feest! Weet wat je viert is een initiatief van Museum Catharijneconvent. 
Samen met elf musea en culturele instellingen bieden we alle kinderen in  
Nederland en Suriname de kans meer te leren over religieuze feestdagen.

Kinderen ontdekken kinderen aan de hand van echte kunstwerken, spelletjes en 
opdrachten wat de achtergrond van feestdagen uit de wereldreligies is. Ondertus-
sen zijn er elf museale en culturele partners die een tentoonstelling of programma 
over de feestdagen presenteren. Dit project loopt sinds 2013 en is gestart in  
Museum Catharijneconvent. Je kunt er onder andere meer leren over vinden over 
Holi Phagwa*, Lantaarnfeest, Witte Donderdag of Koningsdag.

Museum Catharijneconvent kun je vinden in Utrecht, maar ook onder andere het 
wereldmuseum in Rotterdam en Ons’ Lieve Heer op Zolder in Amsterdam doen 
eraan mee. Een aanrader! (en als je er met je klas of school naartoe wilt kan het 
betreffende museum zorgen voor (gratis) busvervoer.)
Meer informatie op de website www.weetwatjeviert.nl.

(*Holi Phagwa is het uitbundige feest waarmee hindoes de overwinning vieren van 
de lente op de winter. En op de vijftiende dag van het Chinees Nieuwjaar vieren 
Chinezen in Nederland het Lantaarnfestival. En voor de rest: zelf gaan kijken!)

Bron: Rkactiviteiten.nl, www.weetwatjeviert.nl, kinderwoorddienst.nl,  
kinderen van God Bidden met Maria.
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Presentatie kapelaan van Paassen
 
Een nieuwe pastor wordt altijd feestelijk onthaald en gepre-
senteerd in de parochie. Zo is de presentatieviering van 
kapelaan Bertran van Paassen op vrijdag 20 maart om 
19.00 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen. Vicaris 
Van Deelen zal de nieuwe pastor namens de bisschop 
presenteren. 

Vanaf dat moment zal hij ook actief zijn binnen onze paro-
chiefederatie. Zo snel dat mogelijk is zal hij verhuizen naar de 
pastorie naast de St. Jan de Doperkerk in Leimuiden. Met zijn 
komst zal de onderlinge taakverdeling binnen het pastoraal 
team opnieuw bekeken worden. Later zullen we hier meer 
over melden. 

Ik wil u allen van harte uitnodigen om de presentatieviering 
mee te maken. Na de viering is er de gelegenheid om kennis 
te maken met kapelaan van Paassen. 

Pastoor Jack Glas

Stille Omgang 675 jaar 
Mirakel van Amsterdam
NDe samenwerkende genootschappen in onze Clara & Fran-
ciscus Federatie rekenen dit jaar op een extra grote deelna-
me  aan de jaarlijkse Stille Omgang. Dit jaar wordt herdacht 
dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam plaatsvond, 
zeker reden om vanuit onze federatie met een grote delega-
tie dit jubileum mee te vieren. De Stille Omgang zal plaatsvin-
den in de nacht van 21/22 maart en zal om 21.00 uur begin-
nen met een plechtig Lof in de H. Adrianuskerk te Langeraar. 
Hierna gaan de bussen naar Leimuiden waar om 22.00 uur 
pelgrims opgehaald worden bij Partycentrum Keijzer. Om ca. 
23.00 uur zal, vanaf het Spui, de Stille Omgang worden gelo-
pen door de donkerste buurten van Amsterdam waarna om 
24.00 uur de plechtige Eucharistieviering zal plaatsvinden in 
de Kapel van het Begijnhof. De kosten voor deelname zijn  
15 Euro p.p. Bij thuiskomst is er een broodmaaltijd.
Het thema deze keer is: “De luisterende mens is aanwezig  
bij de ander…..”, naar de in Syrië vermoorde pater Frans  
van der Lugt. 

De samenwerkende genootschappen  hebben een voorlich-
tingsavond gegeven waarbij nog eens duidelijk werd dat de 
Stille Omgang ook vooral een tocht is om het geloof uit te 
dragen en boete te doen in de vastenperiode voor Pasen. 
Informatie en aanmelding is mogelijk via het Parochiesecre-
tariaat Langeraar tel. (0172) 60 21 30, Zevenhoven/Nieuw-
veen mevr. Bep de Bruin tel. (0172) 85 45 52 en dhr. Piet van 

Veen tel. 0172537118, Leimuiden/Rijnsaterwoude dhr. Piet 
Cozijn tel, (0172) 50 97 26, Aarlanderveen/Nieuwkoop/Noor-
den dhr. Leo van Veen tel. (0172) 60 41 06, Roelofarends-
veen/Rijpwetering/Oud Ade/Hoogmade/Woubrugge mevr. 
Trees Zandvliet tel. (06) 10 46 99 58.

Bedevaart naar Lourdes 

Dit jaar gaan we op bedevaart naar Lourdes van 5 juni t/m 
12 juni.

Wat kunt u verwachten van deze reis?
Al vele jaren organiseren wij met behulp van de VNB als 
reisorganisatie de jaarlijkse bedevaartreis vanuit het Groene 
Hart naar Lourdes. In de bedevaarten van de VNB staat be-
tekenisvol ontmoeten centraal. De ontmoeting met u zelf, de 
ontmoeting met een ander, de ontmoeting met de ander. In 
overleg met de VNB hebben we een evenwichtig programma 
samengesteld met veel variatie, waarbij kwaliteit en deskun-
dige begeleiding voorop staan.

Het is een bedevaartreis naar het prachtige heiligdom van 
Maria maar ook vakantie. We genieten onderweg van natuur 
en cultuur en hebben in Lourdes een eigen programma. U 
kunt zelf bepalen waaraan u mee doet bij het vele dat wordt 
aangeboden. Het motto is “Alles mag, niets moet”. Wilt u aan 
een viering mee doen of niet, u bepaalt het zelf. Wilt u liever 
door Lourdes lopen i.p.v. mee te gaan naar de Pyreneeën? U 
zegt het maar. Er is ook altijd tijd voor een gezellig terrasje. 
Ons hotel ligt op een paar honderd meter van het Heiligdom, 
zodat u daar altijd ook op eigen gelegenheid even naar toe 
kunt gaan.
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Een greep uit de mogelijkheden en activiteiten:
• We hebben een eigen welkomst en afscheidsviering in een 

mooie intieme kapel.
• Deelname aan de lichtprocessie, sacramentsprocessie, mis 

aan de grot, internationale mis.
• U kunt de indrukwekkende kruisweg lopen de berg op, of 

als u minder goed kunt lopen de al even mooie kruisweg 
gelijkvloers. 

• U kunt naar hartenlust winkelen, mee met het treintje door 
Lourdes, musea en “klein Lourdes” en bezoeken.

• En met een treintje de berg op waar u een schitterend uit-
zicht heeft over Lourdes en omgeving.

• Een rondleiding volgen over het heiligdom, de schitterende 
kerken van het heiligdom bekijken.

• Een wandeling door Lourdes maken met routebeschrijving 
en kaart langs alle bezienswaardigheden en bijzondere 
plekken die te maken hebben met Bernadette.

Heeft u wensen, dan staat de reisleider voor u klaar om 
het u zo veel mogelijk naar de zin te maken. Financieel een 
probleem? Er is een potje om mensen die dat nodig hebben 
een steuntje te geven.

Meer informatie krijgt u bij: de leden van de werkgroep 
“bedevaart Nieuwkoop-Lourdes”:
Bets Verhage, tel. (0172) 57 37 13, Corrie Baas,  
tel. (06) 160 986 20, Gré de Boer, tel. (0172) 57 22 08,  
Gerard v.d. Ham, tel. (0172) 53 87 88, Rob Aupers,  
tel. (0172) 57 21 40, Anneke Rietbroek, tel. (071) 331 30 57
Zij sturen u graag een informatiefolder en/of inschrijfformu-
lier toe.

Bedevaart naar Beauraing 

In Beauraing is Maria in 1932 verschenen aan 5 kinderen. In 
2017 is de laatste van de kinderen overleden. Maar de be-
devaart blijft bestaan. Elk jaar worden er twee bedevaarten 
naar Beauraing georganiseerd door het comité Pro Maria uit 
Zoetermeer, vanuit het bisdom Rotterdam. Ze vinden plaats 
in mei en september en duren 4 dagen. De eerstvolgende be-
devaart is van vrijdag 15 t/m maandag 18 mei, deze is zonder 
medische staf. Het vervoer naar Beauraing gaat per bus. U 
kunt bijvoorbeeld opstappen in Woerden of Zoetermeer.

Programma
De eerste dag wordt er vanuit Zoetermeer naar Meerseldreef 
gereden alwaar bij goed weer in de openlucht bij de Lourdes-
grot een mis plaatsvindt. Na de lunch vertrekt de bus dan via 
Dinant naar Beauraing in zuid België. Voor de avondmaaltijd 
is er een processie met bloemenhulde naar de Plaats van de 
Verschijningen met aansluitend het bidden van een rozen-
hoedje en een kort lof. Op de tweede dag is er ‘s morgens 
een heilige mis, ‘s middags is er eerst een lof met ziekenze-
gen en later op de middag het bidden van een rozenhoedje 
met lof. Na het avondeten is de Maria overweging in de  
Genadekapel.

Clara & Franciscus Algemeen

De derde dag begint met een mis in de Rozenkranskerk. 
Tegen de avond is er een kruisweg in de Crypte en na de 
avondmaaltijd is er een kaarsenprocessie. Dan is het helaas 
al weer de laatste dag waar nog een laatste eucharistievie-
ring plaats vindt. Onderweg naar huis wordt het afscheidsdi-
ner genoten in Baarle Nassau alvorens iedereen terugkeert 
naar huis.

Voor meer informatie kunt u bellen met Els Devilee tel. 
(079) 331 07 30 of kijkt u op de website www.promaria.nl. 
Ook liggen er folders in de Petruskerk in Roelofarendsveen.

Effe aanhaken

Speciaal aanbod voor alle creatieve haak-fanaten binnen de 
Clara-parochie: de Vastenactie haak-estafette (zie afbeel-
ding). Vanaf de eerste zondagsviering tijdens de vasten-
periode neemt u een haakpatroon (à € 1,00) mee, welke u 
die week mag uitwerken. De volgende viering neemt u dit 
haakwerkje mee en ‘krijgt’ u een nieuw patroon. Zo gaat dit 
alle vieringen. Met Pasen is het project afgerond en kunt u 
uw eigen paastafereel mee naar huis nemen. In alle kernen 
komt een poster hierover te hangen, met de overige locaties 
waar we nog meer enthousiaste haaksters voor deze esta-
fette willen benaderen.

Voor meer informatie: Agatha Keijzer tel. (06) 12 45 79 95 of 
Monique Schalkwijk tel. (06) 20 04 28 73.
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  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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 
29 februari 
1ste 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans & Jubilans 
• Afscheidsviering pastor Bosma 
• Pastoraal Team

viering vervalt (i.v.m. de afscheids-
viering van pastor Bosma in 
Langeraar)

zondag 
1 maart 
1ste 40 Dagen

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

viering vervalt (verplaatst naar zaterdag) 
 
 
 
 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang met organist 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild

zaterdag 
7 maart 
2de 40 Dagen

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang met organist 
• J. Glas

zondag 
8 maart 
2de 40 Dagen

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

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

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Koffie na de viering 
• F. van der Ven

zaterdag 
14 maart 
3de 40 Dagen

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

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Revival 
• J. Glas 

zondag 
15 maart 
3de 40 Dagen

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Lord's Voice 
• Presentatie Communicanten 
   (Aarlanderveen & Langeraar) 
• M. Hoogenbosch

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• Presentatie Communicanten   
  (Nieuwveen, Zevenhoven, 
  Nieuwkoop & Noorden) 
• H. van de Reep

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang met organist 
• J. Glas

donderdag  
19 maart 
Hoogfeest 
H. Jozef

9.00 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag 
21 maart 
4de 40 Dagen

21.00 uur 
• Lof 
• Stille Omgang

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• B. van Paassen 

zondag 
22 maart 
4de 40 Dagen

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang (met organist) 
• Gebedsleider

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. van Paassen

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• Koffie na de viering 
• B. van Paassen

woensdag 
25 maart 
Maria Boodschap

doordeweekse viering vervalt 
 

doordeweekse viering vervalt 
 

19.00 uur 
• Gebedsviering 
• Samenzang 
• Ds. G. van 't Kruis + A. van Aarle

zaterdag 28 maart 
5de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. van Paassen

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

zondag 29 maart 
5de 40 Dagen

10.00 uur 
• Peuter- & Kleuterkerk

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Allegro 
• A. Vijftigschild

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Caecilia 
• Parochiaanvoorganger

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

dinsdag 
31 maart 
Avond van de 
Barmhartigheid

19.30 uur
• Gebedsviering
• J. Glas + B. van Paassen

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

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
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
29 februari 
1ste 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans & Jubilans 
• Afscheidsviering pastor Bosma 
• Pastoraal Team

viering vervalt (i.v.m. de afscheids-
viering van pastor Bosma in 
Langeraar)

zondag 
1 maart 
1ste 40 Dagen

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

viering vervalt (verplaatst naar zaterdag) 
 
 
 
 

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang met organist 
• A. Vijftigschild 

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• Koffie na de viering 
• A. Vijftigschild

zaterdag 
7 maart 
2de 40 Dagen

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang met organist 
• J. Glas

zondag 
8 maart 
2de 40 Dagen

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

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

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

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Koffie na de viering 
• F. van der Ven

zaterdag 
14 maart 
3de 40 Dagen

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

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

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Revival 
• J. Glas 

zondag 
15 maart 
3de 40 Dagen

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Lord's Voice 
• Presentatie Communicanten 
   (Aarlanderveen & Langeraar) 
• M. Hoogenbosch

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Canta Libre 
• Presentatie Communicanten   
  (Nieuwveen, Zevenhoven, 
  Nieuwkoop & Noorden) 
• H. van de Reep

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang met organist 
• J. Glas

donderdag  
19 maart 
Hoogfeest 
H. Jozef

9.00 uur 
• Eucharistieviering 
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag 
21 maart 
4de 40 Dagen

21.00 uur 
• Lof 
• Stille Omgang

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• B. van Paassen 

zondag 
22 maart 
4de 40 Dagen

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Samenzang (met organist) 
• Gebedsleider

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• B. van Paassen

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• Koffie na de viering 
• B. van Paassen

woensdag 
25 maart 
Maria Boodschap

doordeweekse viering vervalt 
 

doordeweekse viering vervalt 
 

19.00 uur 
• Gebedsviering 
• Samenzang 
• Ds. G. van 't Kruis + A. van Aarle

zaterdag 28 maart 
5de 40 Dagen

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• B. van Paassen

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

zondag 29 maart 
5de 40 Dagen

10.00 uur 
• Peuter- & Kleuterkerk

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Allegro 
• A. Vijftigschild

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Caecilia 
• Parochiaanvoorganger

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

dinsdag 
31 maart 
Avond van de 
Barmhartigheid

19.30 uur
• Gebedsviering
• J. Glas + B. van Paassen

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
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  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
29 februari 
1ste 40 Dagen

viering vervalt (i.v.m. de afscheids- 
viering van pastor Bosma in Langeraar) 

viering vervalt (i.v.m. de afscheids-
viering van pastor Bosma in 
Langeraar)

zondag 
1 maart 
1ste 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• J. Glas

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• Locatie: Drieluik 
• A. van Aarle  

zaterdag 
7 maart 
2de 40 Dagen

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

zondag 
8 maart 
2de 40 Dagen

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Kinder- en Tienerkoor Akkoord 
• Koffie na de viering 
• Gebedsleider 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Emanuelkoor 
• Gebedsleider

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor LOSZ 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Enjoy 
• Locatie: Drieluik 
• A. van Aarle 

zaterdag 
14 maart 
3de 40 Dagen

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Koffie na de viering 
• A. van Aarle 

zondag 
15 maart 
3de 40 Dagen

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

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LEF 
• Locatie: Drieluik 
• Th. Dingjan

vrijdag 20 maart 19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Presentatie kapelaan Van Paassen 
• Vicaris A. van Deelen + Pastoraal Team

zaterdag 
21 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider

zondag 
22 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• Ankerzondag (familieviering) 
• J. Glas + M. Hoogenbosch +  
  H. van de Reep

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• M. Kuipers 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• Locatie: Drieluik 
• M. Kuipers

woensdag 
25 maart 
Maria Boodschap

19.00 uur 
• Eucharistieviering • Joy 
• Aankondiging van de Heer 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 28 maart 
5de 40 Dagen

geen viering
(i.v.m. TV-viering op zondag) 

19.00 uur 
• Eucharistieviering • Joy 
• A. Vijftigschild 

zondag 29 maart 
5de 40 Dagen

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Locatie: Drieluik 
• A. Vijftigschild 

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)

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



  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE MAART 2020

Wat wij lezen op de 
zondagen in maart

1 maart
Eerste zondag van de 
Veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 
2,7-9; 3,1-7
tussenzang: Psalm 51
tweede lezing: Rom. 5,12-19
evangelie: Mt. 4,1-11

8 maart
Tweede zondag van de 
Veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 12,1-4a
tussenzang: Psalm 33
tweede lezing: 2 Tim. 
1,8b-10
evangelie: Mt. Mt. 17,1-9

15 maart
Derde zondag van de 
Veertigdagentijd
eerste lezing: Ex. 17,3-7
tussenzang: Psalm 35
tweede lezing: Rom. 
5,1-2.5-8
evangelie: Joh. 4,5-42

22 maart
Vierde zondag van de 
Veertigdagentijd
eerste lezing: 1 Sam. 
16,1b.6-7.10-13a
tussenzang: Psalm 23
tweede lezing: Ef. 5,8-14
evangelie: Joh. 9,1-41

29 maart
Vijfde zondag van de 
Veertigdagentijd
eerste lezing: Ez. 37,12-14
tussenzang: Psalm 130
tweede lezing: Rom. 8,8-11
evangelie: Joh. 11,1-45

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
29 februari 
1ste 40 Dagen

viering vervalt (i.v.m. de afscheids- 
viering van pastor Bosma in Langeraar) 

viering vervalt (i.v.m. de afscheids-
viering van pastor Bosma in 
Langeraar)

zondag 
1 maart 
1ste 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Faith 
• J. Glas

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Nederlandstalig Koor 
• Locatie: Drieluik 
• A. van Aarle  

zaterdag 
7 maart 
2de 40 Dagen

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

zondag 
8 maart 
2de 40 Dagen

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Kinder- en Tienerkoor Akkoord 
• Koffie na de viering 
• Gebedsleider 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Emanuelkoor 
• Gebedsleider

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor LOSZ 
• J. Glas 

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Enjoy 
• Locatie: Drieluik 
• A. van Aarle 

zaterdag 
14 maart 
3de 40 Dagen

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Koffie na de viering 
• A. van Aarle 

zondag 
15 maart 
3de 40 Dagen

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

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

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• LEF 
• Locatie: Drieluik 
• Th. Dingjan

vrijdag 20 maart 19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Presentatie kapelaan Van Paassen 
• Vicaris A. van Deelen + Pastoraal Team

zaterdag 
21 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Resonans 
• Gebedsleider

zondag 
22 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• Ankerzondag (familieviering) 
• J. Glas + M. Hoogenbosch +  
  H. van de Reep

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantor 
• M. Kuipers 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• Locatie: Drieluik 
• M. Kuipers

woensdag 
25 maart 
Maria Boodschap

19.00 uur 
• Eucharistieviering • Joy 
• Aankondiging van de Heer 
• A. Vijftigschild 

zaterdag 28 maart 
5de 40 Dagen

geen viering
(i.v.m. TV-viering op zondag) 

19.00 uur 
• Eucharistieviering • Joy 
• A. Vijftigschild 

zondag 29 maart 
5de 40 Dagen

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

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Inspiratie 
• Locatie: Drieluik 
• A. Vijftigschild 

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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Nieuwkoop kreeg,
heilig burgerregt’ terug
De 23ste november 1852 was voor katholiek Nieuwkoop een 
dag van vreugde, omdat toen aan de Dorpsstraat een nieuwe 
kerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, werd in-
gewijd. ,Onze H. Godsdienst hier in Nieuwkoop, eeuwen lang 
naar een jagthuis of liever naar een oude schuur verbannen, 
heeft nu eindelijk haar heilig burgerregt terug gekregen’, 
schreef het tijdschrift De Godsdienstvriend juichend. Het 
nieuwe kerkelijk onderkomen werd voor 20.954 gulden ge-
bouwd naar een ontwerp van de Utrechtse architect W.J. van 
Vogelpoel. De bouw van de huidige kerk in 1935 mocht dan 
een voordelige zaak genoemd worden, in het midden van de 
negentiende eeuw was het blijkbaar nog aanmerkelijk voor-
deliger om tot een nieuwe kerk met pastorie te komen. 

Tot 1852 kerkten de Nieuwkoopse gelovigen in een oude en 
versleten kapel, die gedekt was met riet en die – hoe onprak-
tisch – een half uur buiten het dorp stond. Er was geen koor, 
geen orgel, geen preekstoel maar alleen een simpel altaar. 
Bij het zien van die kapel was het moeilijk voor te stellen dat 
men midden in Zuid-Holland was, want hoe ongelofelijk het 
ook mocht schijnen, het was toch beslist de waarheid: ,gaat 
door de gansche Hollandsche Zending, gaat naar Indiën, 
geen bedehuis, noch negerhut zult ge ellendiger en rampza-
liger op uwen weg ontmoeten, dan gij in Nieuwkoop vinden 
zoudt’, hield De Godsdienstvriend haar lezers voor. Het was 
voor de in 1847 aangetreden pastoor Henricus Poppen dan 
ook een uitgemaakte zaak dat er een nieuwe kerk voor de 
450 katholieken van Nieuwkoop moest komen.

Volgens de overlevering was het huis waarin het kapelle-
tje was ingericht, het jachthuis van de ambachtsheren van 
Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven. Op een bovenver-
dieping had men dat kapelletje ingericht maar dat later op de 

begane grond van het ambachtsherenhuis kwam. Dat betrof 
een kamer of liever gezegd een schuur, die daarvoor werd 
ingericht, alles zeer in overeenstemming met de besluiten 
van die dagen want van buiten onherkenbaar als een room-
se bedeplaats. In 1848 werd deze ,kerk van Nieuwkoop’ zelfs 
nog wat vergroot, die de katholieke Nieuwkopers ter uitoefe-
ning van hun godsdienst ten dienste stond. Maar ze was niet 
alleen op den duur te klein, maar verviel tot de slechte staat 
hierboven beschreven.

In 1850 werden de eerste plannen gemaakt. Poppen be-
richtte de aartspriester (= deken) over de toestand van het 
kerkelijk onderkomen. Het probleem was – zoals in zoveel 
dorpen – ook in Nieuwkoop het geld. De statie heette arm, 
terwijl de burgerlijke gemeente Nieuwkoop ook al niet als 
bijzonder welvarend te boek stond. Een paar maanden later 
schreef Poppen in een lijvige – in het latijn gestelde brief – 
aan de vicesuperior van de Hollandse Zending, mgr. C. Bel-
grado, over de onhoudbare toestand van de Nieuwkoopse 
,kerk’. Hij ging ook nu weer in op de armelijke toestand in het 
dorp, waar de mensen volgens hem van dag tot dag leefden 
en waar slechts twee of drie personen enig fortuin bezaten. 
Pastoor Poppen wist gedaan te krijgen dat een deel van de 
statie Noorden naar Nieuwkoop overging, zodat er wat meer 
inkomsten te verwachten zouden zijn.

Toen de toestemming van de kerkelijke overheid voor de 
bouw van een nieuwe kerk afkwam, was het volgende pro-
bleem hoe aan geld te komen. Een begin kwam er door een 
bijdrage van Gedeputeerde Staten van 1.500 gulden en van 
het rijk van 2.000 gulden. Er moest dus ook nogal wat ge-
leend worden. Het ging om 18.000 gulden tegen een rente 
van 4 percent met een jaarlijkse aflossing van minstens 300 
gulden. Er kwam voorts een scheiding tussen de staties 
van Nieuwkoop en De Meije, want geldelijk zou men voort-
aan op eigen kompas gaan varen, terwijl tot dan toe alles 
gemeenschappelijk bezeten werd. Op 6 maart 1852 kwam 
deze scheiding officieel tot stand. Zo kon tenslotte op 30 juni 
1852 de eerste steen voor de nieuwe kerk gelegd worden 
en volgde vijf maanden later de feestelijke ingebruikname. 
Het toch wel wat romantisch aandoende kerkje werd in 1935 
buiten gebruik gesteld, toen op 14 februari van dat jaar de 
tegenwoordige kerk werd ingewijd.

Hans van der Wereld
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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 

 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: samenstromen@rkgroenehart.nl

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

Realisatie: GTI uitgeverij, Nieuwkoop

Kopij nr. 3 (april 2020)  kunt u uiterlijk op 16
maart  aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad 
verschijnt omstreeks 3 april.

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
Adm. begraafplaats : ma van 9.30 tot 11.30 tel. 
tel. (071) 331 24 33
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
Goede Vrijdag 2020 
‘The Unknown’
Het lijdensverhaal dat we lezen op Goede Vrijdag kennen 
we allemaal. Een heel belangrijk verhaal, want we lezen het 
ieder jaar opnieuw. Maar kennen we het echt zo goed? De 
hoofdfiguren (Jezus, Petrus, Judas, enz.) kennen we wel. Maar 
de onbekendere personages, ken je die? Wie was Barabbas, 
enkel een schurk? De vrouw van Pilatus, heb je ooit van haar 
gehoord? Of Veronica, wat was haar rol ook alweer? Ook dit 
jaar gaan we met de tieners een hele toffe avond en nacht 
beleven! Vol met te gekke spellen, spannende opdrachten, 
ingewikkelde puzzels, korte preken en natuurlijk lopen met 
een verlicht kruis. 
 
Om 19.00 uur starten we met een Goede Vrijdag viering in 
de katholieke kerk in Aarlanderveen. Na de viering start het 
programma in ‘t Achterom. Middernacht zullen we met een 
verlicht kruis naar de hervormde kerk in Nieuwkoop lopen, 
waar het programma verder gaat. Rond half 8 de volgende 
ochtend zal het programma zijn afgelopen.
 
Ben jij 11 jaar of ouder en durf jij een hele nacht op te blijven? 
Kom dan op 10 april naar Goede Vrijdag 2020 ‘The Unknown’! 
Kijk op de website van rkgroenehart.nl voor meer informatie 
en om te zien hoe je je kunt aanmelden.

Stille omgang jongeren- 
programma – luisteren
Tijdens Crossover zullen we gaan ontdekken hoe we Gods 
liefde kunnen ervaren en vooral delen met de rest van de 
wereld. Het eerste deel van het kamp gaan we op onderzoek 
uit, door middel van teachings, lofprijzingen en Stille Tijd. 
De laatste dag zullen we erop uit gaan om dit praktisch te 
maken. Natuurlijk is er ook volop tijd voor ontspanning en 
groepsbinding. 

Dus: ben jij tussen de 12 en 18 jaar, durf jij de uitdaging van 
een outreach aan en heb jij zin om nieuwe vriendschappen 
op te bouwen?! Kom dan in de meivakantie naar Crossover 
2020 Love Does! Ben jij nu iets ouder dan 18 jaar, meldt je 

dan aan als deelgroep-
leider op het kamp. 
Crossover maakt onder-
deel uit van het Celebrate 
Festival (een familieconfe-
rentie) wat plaats vind van 
24 april tot en met 1 mei 
in Voorthuizen. Kijk voor 
meer informatie op: cele-
bratefestival.nl/tieners. AGENDA   

Wie zit er in dat pak?!
In de rubriek van deze maand spreek 
ik met Fleur Verboom (19). Fleur is nu 
3 jaar acoliet. Reden genoeg dus om te 
ontdekken wie Fleur is en waarom zij 
elke maand in het pak zit.

‘Ik doe de koksopleiding en in mijn vrije tijd rijd ik paard. 
Paardrijden doe ik al 13 jaar. Met veel liefde en passie. Ook 
de koksopleiding doe ik met veel plezier.

Dit is mijn derde jaar als acoliet maar ik ben al vanaf mijn 
Eerste Heilige Communie misdienaar. Dat  was in 2007, dus 
ik ben een heel poosje misdienaar geweest voordat ik acoliet 
werd. Ik ben ooit misdienaar geworden omdat ik niet stil wil-
de zitten in de kerk. Later kwam ik erachter dat het belangrijk 
was voor mij om naar de kerk te gaan. Ik kwam daar tot rust. 
Het dienen helpt mij om naar de kerk te gaan. Ik vind het 
mooi om mijn geloof aan andere mensen over te brengen.

Tegen mijn vrienden zeg ik, dat ik help in de viering zodat 
alles goed gaat. Ook vertel ik dat ik taken heb binnen een 
viering. Meestal begrijpen ze dat wel.’ 

Solid Friends Noorden – 6 maart

Rock Solid Noorden – 20 maart 

Rock Solid Aarlanderveen – 8 en 29 maart

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


