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Een nieuw jaar, een nieuw begin! Op zijn Instagram account (social media) spreekt paus Franciscus de wens uit dat 2020 een reis van 
hoop en vrede mag worden. Dit doet hij in maar liefst 6 verschillende talen. De leden van de centrale redactie wensen ditzelfde voor 
u, trouwe lezer van ons blad, maar gewoon in het Nederlands. Een reis van hoop en vrede hoeft niet over de landsgrens te gaan, dat 
kunnen we ook gewoon binnen onze federatie beleven. 
Wij wensen u een prettige reis door deze editie van Samenstromen!

Namens de centrale redactie Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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Iedereen heeft het wel eens meege-
maakt. Sta je met je koffers op Schiphol 
om op vakantie te gaan ben je blij dat 
je daar van af bent als je ze bij de balie 
kunt inleveren. Zorg minder!
Maar dan de handbagage. Zo gauw er 
iets “verdachts” in zit word je er uit ge-
pikt en sta je daar. 

In eerste instantie snap je niet wat er 
aan de hand is want je hebt volgens jou 
niets verkeerds ingepakt. Tot de dou-
anebeambte er een grote fles zonne-
brand uit haalt. O, ja die had je op het 
laatste moment er nog even ingestopt, 
omdat je die vergeten was. En naar dat 
zonnige strand is het toch echt nodig. 
Ben je hem mooi kwijt. Daar gaat je 
dure fles de prullenbak in.

Had nou maar beter nagedacht.
Veiligheid gaat natuurlijk vóór alles. 
Ook al vind je het zelf soms wat over-
dreven, want zelf weet je zeker dat er 
met die fles niets aan de hand is maar 
die beambte weet dat natuurlijk niet. 
Die doet ook alleen maar zijn werk, dus 
niet boos op hem worden, want het is 
je eigen fout. Informatie wordt er ge-
noeg gegeven, had je die maar beter 
moeten lezen.

Nou ja, je hebt daarna tijd genoeg voor 
je bij het vliegtuig moet zijn om even 
lekker een kop koffie te drinken en je 
boosheid of geïrriteerdheid een beetje 
te laten bezinken en je vakantiegevoel 
de overhand te laten krijgen. Je wilt ten 
slotte lekker op vakantie gaan.
Je kunt ook op reis gaan en eens lekker 
niets meenemen. Misschien is dat wel 
heel bevrijdend. 

Zegt Christus zelf niet laat alles achter 
en volg mij? (Markus 10:21-22).
Al die dingen zijn niet belangrijk. Hij zal 
zorgen dat je op reis krijgt wat je nodig 
hebt.

Zeker bij je laatste reis, want dan heb je 
echt geen bagage nodig. Hoeft die ook 
niet gecontroleerd te worden. Mooi 
meegenomen!

Rob Aupers

INHOUD



Direct lieten Petrus en de andere 
nieuwe discipelen alles uit handen 
vallen gingen Jezus achterna. Ze lieten 
hun werk, hun netten achter, hun 
schepen en hun families, … ze volgden 
Jezus onmiddellijk.
Een prachtige zin die wellicht zo 
bekend is dat de zin aan ons voorbij 
komt zonder dat deze echt tot ons 
doordringt. Een zin in twee delen.

Kom volg mij
Een uitgestoken hand, een uitnodiging. 
Een persoonlijke uitnodiging. Eén die 
iedere mens in zijn leven mag horen. 
De meeste van jullie kennen mijn 
verhaal, ik hoorde Zijn roepen in de 
nachtmis van Kerst van 2005. Hij sprak 
door de gemeenschap, verwelkomend, 
uitnodigend. Hij sprak door de priester: 
Dit feest van vanavond vieren we elke 
zondag, u bent welkom.

‘Kom, en volg Mij!’ zegt Jezus tegen zijn 
vrienden. Kijk om naar je medemens: 
naar hun zorgen en wensen, hun 
angsten. 
Zijn leerlingen werden geacht bij Hem 
te zijn, met Hem samen te leven. Hij elk 
moment van de dag was een les. Leren 
luisteren en Hem leren begrijpen. Ze 
hoorden Zijn gebeden en zagen Zijn 
wonderen. Aan Jezus’ voeten kunnen 
we leren dat de kunst van het vissen 
van mensen het leven met Christus 
is. Het is de beste opleiding voor een 
mensenvisser.

‘Kom, en volg Mij!’ Jezus, spreekt ook 
onze naam uit en roept ons ook nu. 
Een roep om zorg te dragen voor 
mensen, dichtbij en ver weg. Talloze 
mensen dreigen te verdrinken, vaak 
in een zoektocht naar materiële of 
financiële zekerheden. Mensen die 
dreigen te verstikken in eenzaamheid, 
in de zinloosheid van het leven?
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Vissers van mensen maken
Ik hoor het u al zeggen, zieltjes winnen 
voor de kerk. Maar dat is niet wat er 
staat. Het gaat niet om mensen te 
vangen, volgens de Grieks bron tekst 
gaat niet om ‘vangen’ maar om ‘in leven 
te houden of tot leven te brengen’.
Jezus zegt dus, het ging tot op heden 
om jezelf, maar vanaf nu moet je kijken 
naar de mensen om je heen. Wat 
hebben ze nodig. Ze hebben de Heer 
in hun leven nodig. Hem leren kennen. 
Zijn liefde, zijn genade. Ook leerling 
worden van Jezus.
Zoals ik mocht ontdekken in die 
kerstnacht nu ruim 19 jaar geleden. Zij 
keken naar mij om, zagen mij. En als 
gemeenschap hebben zij mij leerling 
van Jezus gemaakt. Je leert Jezus 
kennen, waar Hij voor staat. Dat jij 
zelf een geliefd kind bent van God de 
Vader. Dat je er mag zijn zoals je bent. 
Kind van God de Vader en leerling  
van Jezus.
Via de Bijbel, de Eucharistie en de 
traditie leer je over de liefde van God. 
En dat deze liefde niet alleen voor jou 
geldt.

Van leerling naar apostel
Het blijft dus niet alleen bij leerling 

zijn. De betekenis van Jezus‘ woorden 
is eigenlijk: eerst stond jij met je 
eigen verlangens en noden op de 
eerste plaats, maar vanaf nu moet je 
belangstelling uitgaan naar andere 
mensen. ‘Ik zal vissers van mensen van 
jullie maken’. Het woord ‘maken’ is ook 
een werkwoord. Jezus zal ons vissers 
van mensen maken. Wij moeten net 
als de eerste leerlingen zelf ook aan de 
slag met ons geloof in de liefde van de 
verrezen Heer.

We hoeven hiervoor niet bang te zijn. 
Ieder heeft zijn eigen talenten en 
kennis meegekregen om te kunnen 
doen wat de Heer aan je vraagt. Zo heb 
ik het geloof ontdekt. In alle overgave 
in 2012 ontslag genomen bij mijn 
werkgever om 2 jaar lang stage te 
lopen in een parochie. Om in 2014 na 
mijn wijding mijn boeltje op te pakken 
en op verzoek van de bisschop naar 
de Clara en Franciscus federatie te 
gaan. En nu in dit jaar 2020 ga ik weer 
verder. Op een andere plek weer de 
zelfde boodschap verkondigd: Er is een 
God die van mensen houdt, die in Jezus 
mens werd om ons nabij te zijn. Om 
ons te voorzien van zijn genade.

Jezus zei: ‘Kom volg Mij, en Ik zal u 
vissers van mensen maken!’ 
(Mattheüs 4:19) 

Pastoraal



4            www.rkgroenehart.nl

Vieren
Aswoensdag

Woensdag 26 februari is het zo ver: Aswoensdag, het be-
gin van de ‘veertigdagentijd’, ofwel de ‘vastentijd’. In de 
viering van Aswoensdag ontvangen we het zgn. ‘askruisje’. 
De voorganger geeft u met as een kruisje op uw voorhoofd 
en spreekt daarbij de woorden: ‘bekeert u en gelooft in het 
Evangelie’ ofwel: ‘bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren’. 

We worden uitgedaagd om stil te staan bij onze eigen sterfe-
lijkheid, onze beperkingen: dat niet wijzelf de regie van ons 
leven in handen hebben. De tijd die volgt op Aswoensdag is 
een tijd om niet allen over die zaken na te denken, maar ook 
conclusies aan te verbinden. Wat betekent dat ‘bekeren’ voor 
u? Wat zou Jezus u vragen te veranderen in uw leven? 

Om er daadwerkelijk bij stil te staan is de veertigdagentijd 
een tijd om wat soberder te leven en daarmee meer tijd aan 
God te besteden en aan andere mensen. De mensen in uw 
omgeving, maar ook de mensen verder weg. Bijvoorbeeld 
de mensen over wie we zullen horen in de Vastenactie. 
Voor u allen: een waardevolle veertigdagentijd toegewenst! 
Tenslotte een praktische vraag: de as voor de askruisjes is 
afkomstig van het verbranden van de oude palmpaastakjes. 
Die worden om die reden in de weken voor Aswoensdag 
verzameld. Zie daarvoor de lokale mededelingen. Dank voor 
uw medewerking!

Pastoor Jack Glas

21/22 maart Stille Omgang 2020
In de nacht van 21/22 maart 2020 zal vanuit onze Clara & 
Franciscus Federatie weer deelgenomen worden aan de 
jaarlijkse Stille Omgang. Door de samenwerking van de nog 
actieve genootschappen in onze Federatie konden wij ons 
in 2019 met een grote groep aansluiten bij de duizenden 
bedevaartgangers. Jaarlijks vieren duizenden pelgrims, in de 
nacht, de Eucharistie, en lopen daarna in een stille zwijgzame 
tocht de omgang die de Pastoor van de Oude Kerk in 1345 
liep, na het Eucharistische Wonder. Het is dit jaar dus 675 
jaar geleden dat het Mirakel van Amsterdam plaatsvond.
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, in de hoop om juist bij dit jubileum met 
een nog grote groep pelgrims deel te nemen.
Informatie en aanmelding is mogelijk via het parochie-

secretariaat Langeraar, tel. (0172) 60 21 30 
Zevenhoven/Nieuwveen, 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
Roelofarendsveen/Rijpwetering/Oud Ade/Hoogmade/
Woubrugge, mevr. Trees Zandvliet, tel. (06) 10 46 99 58.

Heilige van de maand: 
Johannes de Doper
De heilige Johannes de Doper, ofwel Sint Jan de Doper, is een 
bekende heilige in onze streken. Onze federatie heeft twee 
kerken die aan hem zijn toegewijd: de kerk van Leimuiden/
Rijnsaterwoude en die van Zevenhoven. Het beeld uit die 
laatste kerk staat bij dit artikel. 

Johannes is een bijzondere heilige 
met meerdere feestdagen! Van 
de meeste heiligen vieren we al-
leen hun sterfdag en daarmee 
hun geboorte in de hemel. De 
‘feestdag’ van de ‘onthoofding 
van Johannes de Doper’ valt op 29 
augustus. In zijn geval vieren we 
echter ook zijn geboorte, op 24 
juni. In de oosterse kerk vieren ze 
zelfs ook nog feest op de dag dat 
hij zijn naam gekregen heeft, op 
23 september. 
Ja, Johannes is een bijzondere hei-

lige. Aan hem was het om de komst van Jezus aan te kondi-
gen. We hoorden hierover in de lezingen in de aanloop naar 
het Kerstfeest. Hij was een populair man. Mensen kwam van 
heinde en ver naar de rivier de Jordaan waar hij doopte. Het 
was een doopsel van bekering: mensen zagen hun fouten en 
wilden een ‘nieuwe start’ maken. 

Eigenlijk wel heel bijzonder dat velen daar zoveel moeite 
voor deden. Zeker als we bedenken dat hij ‘donderpreken’ 
hield en er niet echt ‘representatief’ uitzag. Zijn beeltenis bo-
venop de preekstoel in de kerk in Leimuiden laat op dat punt 
niets aan de verbeelding over! Bovenal is Johannes degene 
die Jezus heeft aangewezen, het Lam Gods. Zo zien we hem 
ook vaak afgebeeld: wijzend naar een lam. 
Laten ook wij die woorden van Johannes ter harte nemen en 
op onze levensweg volgers van Jezus blijven!

Pastoor Jack Glas

Clara & Franciscus Vieren
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Verdieping
Het Anker, op volle zee!
Het schooljaar is halverwege en dat geldt ook voor de An-
kerzondagen en de voorbereidingen van de gezinnen op het 
feest van de Heilig Communie. In beide parochies gaat het 
totaal om zo’n tachtig gezinnen.

De kinderen en ouders krijgen in het eerste uur een speels 
en interactief programma aangeboden. Daarna vieren we  
de eucharistie met elkaar en de gemeenschap, waarbij een 
aantal kinderen ook een taak krijgt toebedeeld. Het zijn  
familievieringen met aandacht voor oud en jong. Iedereen  
is daarbij welkom!

De volgende Ankerzondagen zijn op 9 februari in de 
H. Adrianuskerk en op 16 februari in de H. Petruskerk.

Heilig Vormsel

Voor gezinnen met een kind in de leeftijd van groep 8 in 
de H. Franciscusparochie is er op woensdag 8 januari een 
informatieavond geweest over het Heilig Vormsel. Als u ver-
hinderd was en alsnog informatie wilt over de voorbereiding, 
stuur dan een mail naar info@rkgroenehart.nl. Dan ontvangt 
u een document van de presentatie van die avond. 

Kinderen kunnen worden aangemeld uiterlijk tot 10 februari 
a.s. Ga naar https://rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/
Voor de kinderen uit de H. Claraparochie is het Heilig Vorm-
sel en de voorbereiding in het najaar. 

Namens het Ankerkernteam, pastor M. Hoogenbosch

Alpha-cursus – Wat is dat? 

In onze federatie worden Alpha-cursussen aangeboden. Dat 
is een serie avonden om kennis te maken met het christe-
lijk geloof. Omdat ik nieuwsgierig was, ben ik zelf mee gaan 
doen in Gouda. Wat ik hier vertel is mijn persoonlijke erva-
ring.

De deelnemers zijn heel verschillend; jong of ouder, 
doorgewinterde parochianen, mensen die maar heel af en 
toe naar de kerk gaan en anderen die nog nooit een kerk 
van binnen hebben gezien. We hebben over de Alpha-cursus 
gehoord. En een enkeling is uitgenodigd door een bekende. 
Juist die mix van hele en halve gelovigen, van zoekers en 
zieners maakt het een kleurrijk gebeuren.

De parochiezaal is veranderd in een restaurant. Iedere 
avond komt het eten uit een ander land. Aan tafel praten we 
met elkaar. Wie ben je? Hoe gaat het met je? En langzaam 
veranderen we van onwennige vreemdelingen in bekenden 
en zelfs in vrienden. Er hangt een hartelijke sfeer.

Na het eten luisteren we naar een spreker. Steeds vertelt 
iemand anders over het thema. Iemand die een band ermee 
heeft. Op de avond over de Bijbel was dat iemand die Bijbels 
spaart. Hij nam de mooisten mee en vertelde waarom hij 
‘bijbelgek’ is. 

Na het verhaal praten we in een kleine groep verder. 
Wat heeft ons geraakt? En wat vinden we er zelf van? Zo 
ontdekken we dat we allemaal zoeken in het leven naar 
zin, naar God. Voor sommigen is dat een begin van geloof, 
voor anderen een nieuw enthousiasme voor de kerk. Maar 
het laat niemand onberoerd. Het zet je aan het denken. 
Een Alpha-cursus is een verrijking voor je leven. Ik kan het 
iedereen aanraden.

Pastor Van de Reep

Clara & Franciscus Verdieping

Kalender februari 2020

4, 11, 18, 25 februari 19.30 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  Schriftinstuif

4, 11, 18, 25 februari 19.00 uur    H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie

9 februari 10.00 uur  H. Petruskerk, Roelofarendsveen  TV-viering
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Door: Marieke van Gelderen

In het knusse huis in Nieuwkoop van 
Leo en Elleke van Klink word ik hartelijk 
ontvangen. Leo is een actieve paro-
chiaan. Samen met zijn vrouw Elleke 
heeft hij veel jongerenwerk binnen de 
parochie gedaan. Elleke was 35 jaar 
lang dirigente van het kinderkoor Flos 
Campi. Leo heeft zich veel ingezet voor 
de vormselgroep en de navormsel-
groep. Behalve cartoons maken kan 
Leo prachtig schilderen. Hij exposeert 
regelmatig en geeft zelf ook les.

Hoe ben je begonnen met schilderen?
Ik was een jaar of 12 toen ik meedeed 
aan een soort talentenjacht voor een 
artistieke opleiding. Dat was blijkbaar 
goed, want mensen van de opleiding 
kwamen met mijn ouders praten. Ik 

was de oudste van 12 kinderen en 
mijn vader had een kwekerij, dus dat 
werd afgehouden. Het tekenen is op 
de achtergrond geraakt totdat de oma 
van mijn vrouw jarig was en iedereen 
een blad maakte voor een boekje voor 
haar. Ik maakte toen een tekening van 
rozen. Dat vond ik zo leuk,  dat ik er 
verder mee ben gegaan. In het begin 
gewoon met de waterverfdoos van 
onze kinderen. Later heb ik les geno-
men bij verschillende docenten. En 
inmiddels geef ik zelf ook les.

Hoe zijn Frans en Klaar ontstaan?
‘Ik heb in het verleden veel voor pater 
Koster geschilderd. Voor exposities in 
de kerk heb ik geschilderd, en hij heeft 
een boekje met columns uitgegeven, 
daar heb ik de illustraties voor ver-
zorgd. Voor het federatieblad, toen nog 

parochieblad, zocht de redactie iemand 
die op de jongerenpagina een cartoon 
wilde maken. Voor zo’n cartoon moet 
je wel binding hebben met de kerk en 
weten hoe het kerkelijk jaar in elkaar 
zit, wat wanneer wordt gevierd. Ik had 
het idee van Frans en Klaar en heb toen 
gezegd dat ik het graag zelf wilde doen.’ 

Hoe krijg je iedere keer weer zo’n leuke 
cartoon? Hoe ga je te werk?
Leo haalt een dikke map tevoorschijn 
met alle cartoons vanaf het begin. Het 
is prachtig om de originele aquarellen 
te zien, op ware grootte. ‘Ik heb ze van 
het begin af aan allemaal bewaard. In-
spiratie krijg ik van wat ik tegenkom in 
het dagelijks leven en in de kerk. Ik be-
denk iets en dan maak ik een schetsje 
met potlood. Dan trek ik het over met 
een watervaste stift en kleur ze in met 
waterverf. Ik hoef nooit opnieuw te 
beginnen. Als ik begin weet ik al hoe 
het eruit moet zien. Dat komt omdat ik 
veel teken.’

En de tekst?
‘De tekening is natuurlijk belangrijk, 
maar de tekst die erbij staat, moet ook 
goed gekozen zijn. Daar moet ik altijd 
goed over nadenken. De tekeningen 
worden klein afgedrukt, dus moet het 
snel duidelijk zijn met zo weinig moge-
lijk woorden. En het zijn ook wel twee 
typische karaktertjes en dat wil ik er 
wel goed uit laten komen.’

Bent u nieuwsgierig naar de verdere 
werken van Leo van Klink? Of misschien 
bent u geïnteresseerd in teken- en 
schilderles? Kijk dan eens op de web-
site www.leovanklink.com Op 4 april 
zijn er schilderijen van Leo te bewonde-
ren op de route tijdens Kom in de Kas 
aan de Amstel in Nieuwveen.

Clara & Franciscus Ontmoeting

Kijkt u ook altijd in iedere Samenstromen snel achterin het blad naar de cartoon van Frans en Klaar? 
Deze kleurrijke bellen nemen hun plaatsje al in zolang het blad Samenstromen bestaat. Maar wie is de 
tekenaar van Frans en Klaar?

Leo van Klink, geestelijk vader 
Frans en Klaar

Leo van Klink ‘Het zijn wel karaktertjes hoor, die Frans en Klaar’
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Net voor Kerst werden we in onze 
parochiefederatie opgeschrikt door de 
aankondiging van het vertrek van pas-
tor Bosma. Na zijn inzet van zo’n 5 jaar 
in onze parochies, heeft de bisschop 
hem gevraagd om pastoor te worden 
in de parochie van Lisse, Hillegom en 
De Zilk.  We betreuren zijn vertrek, toch 
willen we hem van harte feliciteren met 
deze nieuwe benoeming en hem Gods 
zegen toewensen. 

Clara & Franciscus Afscheid

Afscheid van pastor Bosma en de komst 
van kapelaan Van Paassen

Velen zullen pastor Bosma missen, wij 
als collega, u als pastor. Zeker voor 
degenen met wie hij veel contact heeft 
gehad zal dit niet gemakkelijk zijn. En 
die contacten beperkten zich zeker niet 
tot de kernen waar hij de pastoraat-
groep leidde. Hij was op veel plaatsen 
en met bij veel parochianen betrokken. 

In de viering van zaterdagavond 29 
februari, 19.00 uur, in de Adrianus-
kerk in Langeraar zullen we afscheid 
van pastor Bosma nemen. U bent van 
harte welkom om daarbij te zijn. Na de 
viering gaan we naar Parola waar u per-
soonlijk afscheid van hem kunt nemen. 

Gelukkig volgde er, nog net in de Kerst-
tijd, de aankondiging van de komst 
van een opvolger. Per half maart heeft 
onze bisschop pastor Van Paassen in 
ons pastoraal team benoemd. Net als 
pastor Bosma is hij zo’n 5 jaar priester. 
Zijn huidige benoeming is in de St. Jan 
de Doper parochie in Gouda en omlig-
gende dorpen. Om redenen van duide-

lijkheid heeft hij aangegeven graag als 
“kapelaan” aangesproken te worden. 

In de afgelopen tijd hebben we als 
pastoraal team, maar ook in de paro-
chiebesturen kennis met hem gemaakt. 
Zelf kende ik hem al een tijd omdat 
we samen op Vronesteyn hebben 
gestudeerd. We kijken met vertrouwen 
uit naar de komst van kapelaan van 
Paassen in onze parochies. Mag ik u 
vragen om uw gebed voor een goede 
samenwerking en om zegen over zijn 
dienstwerk in onze parochiekernen?

Pastoor Jack Glas
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Kostercursus
In de maanden oktober en november 
is er in het Achterom een kostercursus 
gegeven. Ruim 30 kosters uit de hele 
federatie waren verbaasd dat er nog 
zoveel te leren viel! De cursus was ver-
deeld over drie avonden en de eerste 
avond was de gastspreker Richard Bot, 
verbonden aan het bisdom Rotterdam. 
De liturgische boeken, het leesroos-
ter, de kleding van de voorganger en 
misdienaars, het liturgische centrum in 
de kerk en alle voorwerpen die no-
dig zijn voor de Eucharistie of Woord 
en Communie viering zijn uitgebreid 
besproken. 

De tweede en derde avond werd 
geleid door Marlene Falke de Hoogh. 
De tweede avond werd er gesproken 
over de Goede Week, betekenissen, 
structuren, taak van de koster en veel 
andere praktische zaken. De derde 
avond stond in het teken van de zeven 
sacramenten! 

Er werd met groot enthousiasme deel 
genomen door alle kosters. Met een 
dankwoord en een bloemetje voor de 
cursusleider hebben we in een gezel-
lige sfeer deze avond afgesloten! 

Namens pastor Bouke Bosma, 
Bert van Boheemen  

Byzantijns koor
Op zondag 9 februari komt het Til-
burgse Byzantijns koor, met een eigen 
priester Vader Paul Brenninkmeijer, 
een prachtige viering verzorgen in onze 
Aarlanderveense kerk. 
Het koor zingt  ‘a capella’ dus zonder 
begeleiding van instrumenten, liederen 
uit de Slavisch Byzantijnse traditie. De 

Byzantijnse gezangen kenmerken zich 
door een bijzondere schoonheid aan 
klanken, ze beroeren de ziel. Het koor 
bestaat sinds 1944 en is hiermee het 
oudste Byzantijnse koor van Neder-
land. Het Tilburgse Byzantijns koor is 
een gemengd koor van 21 zangers.
Het koor geniet óók internationale 
bekendheid en hebben reeds gezongen 
in Rusland, Oekraïne, Italië, België en 
Duitsland. 
Graag nodigen wij U allen uit, ook uit 
de hele federatie, om van deze prach-
tige viering te komen genieten.

Namens de pastoraatgroep,
Ada van Boheemen 

Kinderzegen  
Zondag 2 februari om 9.15 uur is er 
kinderzegen in de HH. Petrus- en 
Pauluskerk te Aarlanderveen. Alle 
kinderen van de afgelopen jaren hun 
Eerste Heilige Communie deden wor-
den uitgenodigd om op die dag een 
speciale zegen te ontvangen. Natuurlijk 
zijn daarnaast ook alle andere kinderen 
hiervoor uitgenodigd.  Voor de kinde-
ren van 4 jaar tot en met groep 8 is er 
kinderkerk. We vertellen het verhaal 
over Jozef en Maria die met Jezus naar 
de tempel gaan. We zorgen ook voor 
wat lekkers volgens een oude traditie. 
Naast de kinderkerk is er ook crèche 
voor de allerkleinsten, tot en met 4 
jaar. Zij worden uitgenodigd om geza-
menlijk naar ’t Achterom te gaan om 
een verhaal te lezen en daarmee aan 
de slag te gaan door bijvoorbeeld een 
knutsel te maken.  
U kunt uw kind hier voordat de vie-
ring begint brengen. Uiteraard komen 
de kinderen terug in de kerk voor de 
zegen.

Clara parochie  

Aarlanderveen
HH Petrus en Pauluskerk

De overige data voor de kinderkerk zijn:
Zondag 5 april 9.15 uur (Palmpasen)
Zondag 17 mei 9.15 uur
Zondag 28 juni 9.15 uur (Petrus en 
Paulus dag)

Graag tot ziens, werkgroep Kinderkerk

Peuterkleuterkerk  
De eerste Peuterkleuterkerk in 2020 
is inmiddels weer geweest, we heb-
ben het over Jezus en zijn leerlingen 
gehad. Op de laatste in 2019 zijn er 
door de kinderen prachtige kerststallen 
gemaakt. Op zondag 16 februari is de 
eerstvolgende Peuterkleuterkerk. 

We gaan het hebben over ‘Het verloren 
schaap’. Neem al je knuffelschapen 
mee naar de kerk zodat we een mooie 
kudde kunnen vormen. We starten 
zoals altijd om 10.00 uur. Na de viering 
drinken we gezellig limonade en maken 
we weer een leuke knutsel.  
De overige data tot de zomervakantie 

Lief en leed

Overleden
7 januari  Cornelis Marinus Zevenhoven 83 jaar 
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zijn: Zondag 29 maart, zondag 10 mei, 
zondag 21 juni. 
 
Tot ziens, werkgroep Peuterkleuterkerk

Cursus ‘Vrijwilliger in de kerk’
Afgelopen najaar mochten wij mee-
doen aan de module ‘Vrijwilliger in de 
kerk’ van de Pastorale School.
Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkom-
sten. Tijdens deze bijeenkomsten heb-
ben we geleerd hoe de kerkopbouw in 
elkaar zit en op welke plek jouw taak 
als vrijwilliger hoort.

Tijdens deze avonden hebben we ook 
gepraat over geloven. Daarbij hebben 
we elkaars gedachtengoed mogen 
delen. Daardoor is een hechte gezellige 
groep gevormd.
Deze cursus was voor ons zeker van 
meerwaarde, we hebben naast het 
samen geloof beleven ook veel geleerd 
over de Katholieke kerk ‘achter de 
schermen’ en het heeft ons gestimu-
leerd in hoe we een bijdrage kunnen 
leveren aan onze geloofsgemeenschap.

Monique, Ria en Kirstin

Jubilarissen
Op zondag 17 november 2019 zijn in de 
Petrus en Paulus kerk 3 jubilarissen ge-
huldigd van het zangkoor De Cantorij. 
Zij hebben al 40 jaar hun stem laten ho-
ren om de kerkdiensten op te luisteren: 
met name Els Kelder, Truus Sanders en 

Staartjes heeft met ingang van 2020 
onze werkgroep verlaten. Velen van u 
weten dat zij al jaren héél actief is met 
allerlei andere werkgroepen binnen 
onze kern. Zij moet een (flinke) stap 
terug doen en daarvoor heeft ze deze 
keuze gemaakt. Betty, SUPER BEDANKT 
voor al je hulp, vrolijkheid en vele ver-
halen. We blijven elkaar gelukkig zien. 
Is er iemand die belangstelling heeft 
om mij te ondersteunen binnen de 
MOV-werkgroep: je bent van harte 
welkom. Stuur me dan een mailtje: 
aadagatha_keijzer@hotmail.com of 
bel even tel. (0172) 60 47 64.

Agatha Keijzer (incomplete) 
MOV-werkgroep
                                                
‘The Oldtimers’ op de planken
The Oldtimers zetten weereen 
daverend stuk op de planken.
Het komische toneelspel speelt zich af 
in de wachtruimte van een regionaal 
ziekenhuisje. Dan komt Joop via een 
uitzendbureau langs. Dokter Hoge-
baum ziet deze man aan voor zijn op-
volger. Maar waar is de nieuwe dokter? 
Er gebeuren doldwaze dingen, dus de 
ideale mix voor een gezellig middag/
avond. Alle voorstellingen zijn in het 
Dorpshuis in Aarlanderveen en starten 
om 20.00 uur. Zaterdag 8 februari, 7 en 
14 maart. Op zondagmiddag 9 februari 
om 14.00 uur is er een speciale uitvoe-
ring, waarbij de opbrengst geheel ten 
goede komt aan de Rooms Katholieke 
kerk te Aarlanderveen. Kaarten zijn  
alleen via reservering te verkrijgen  
bij reinkempen@hotmail.com of  
tel. 06 51 11 50 39.

de enige bas van het gezelschap Cor 
Zevenhoven. Diaken van Aarle sprak 
het 3-tal toe met lovende woorden en 
namens de bcp werd door Jeroen vd 
Hoorn een bloemetje overhandigd. 
Namens het bestuur van het zangkoor 
werd door Wil Bunnik de bijbehorende 
medailles opgespeld. Na de kerkdienst 
waren de wederzijdse familieleden ook 
uitgenodigd in het Achterom om de 
jubilarissen te feliciteren. De voorzitster 
van het koor Dela Dobbe had voor alle 
3 een toepasselijke toespraak en over-
handigde een mooi cadeau.

Voor Somalië
Tijdens de adventsperiode heeft de 
MOV-werkgroep aandacht gevraagd 
voor aanstaande moeders en pasge-
borenen, die moeten leven in opvang-
kampen in Dolow (Somalië). Dankzij 
uw gulle donaties, tezamen met alle 
aanwezige parochianen van onze 
federatie, is er tijdens de vier vieringen 
veel geld voor hen gedoneerd. Hiermee 
zal, dankzij de hulporganisatie Trócaire 
aldaar, het dramatisch hoge sterftecij-
fer onder de jonge moeders en vooral 
baby’s flink dalen. De bedragen die in 
elke kern zijn gedoneerd, kunt u ach-
terin dit blad lezen onder de rubriek: 
‘omzien naar de ander’. Hartelijk dank, 
namens de jonge moeders én baby’tjes 
die nu een toekomst hebben.

Daarnaast heb ik een niet leuke mede-
deling. Mijn medewerkgroepslid Betty 

Jubilarissen van links naar rechts: Cor Zevenhoven, Jeroen vd Hoorn, Els Kelder,  
Truus Sanders, Wil Bunnik en diaken van Aarle

Aarlanderveen
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Clara parochie  

Actie Kerkbalans
Natuurlijk weet u wel dat een huwe-
lijks- of uitvaartdienst niet vanzelf tot 
stand komt, dat de kerk niet vanzelf 
opent en sluit en het licht brandt, dat 
het er niet vanzelf schoon is en on-
derhouden, dat er op allerlei gebied 
ondersteuning is bij diensten. En dat 
dat niet kan zonder de inzet van onze 
vrijwilligers. Maar natuurlijk wilt ook u 
wél dat dit alles blijft bestaan. Dat gaat 
echter niet vanzelf, ook al kunnen we 
veel met onze vrijwilligers. Onderhoud 
binnen én buiten, schoonmaak, energie 
enz. kosten veel geld. Help ons te 
zorgen dat dit alles kan blijven bestaan: 
Geef via de actie Kerkbalans. Kerkba-
lans is een jaarlijkse actie waarbij we de 
parochianen vragen om een bijdrage in 
de exploitatiekosten. Geen deelnemer 
aan de Kerkbalans maar wel geprikkeld 
door dit bericht? U kunt altijd doneren 
op rek.nr. NL97RABO0300369867. Na-
mens alle parochianen, vrijwilligers en 
iedereen die de kerk en haar rol in de 
samenleving een warm hart toedraagt.
Bedankt!!

Stilte en Aandacht medita-
tie Hoe heilzaam kan stilte zijn. Hoe 
beklemmend ook. Maar al te vaak 
proberen we de stilte op te vullen met 
geluid, met praten, met tv of radio. 
Maar wat gebeurt er als we nou eens 
naar de stilte luisteren. Wat hoor ik? 
Wat voel ik? Wat is er op dit moment? Ik 
merk dat er in de vieringen ook steeds 
vaker stilte momenten zijn. Probeer 
dan eens te voelen.. voel maar hoe je 
zit, voel hoe je ademt, voel het wonder 
van het leven gewoon omdat je kunt 
in-en uitademen. Wat staan we daar 
weinig bij stil. Het eerste en laatste wat 

je op deze aarde doet is ademen. Adem 
is leven. Voel die adem: de Geest van 
God. Begin januari zijn we weer met 
een groep gestart voor stilte medita-
ties. Deze ronde zit vol maar begin april 
gaan we weer door. Heb je interesse, 
ben je nieuwsgierig: laat het me weten 
tel. (06) 28 25 62 86. Warme groet,

Liesbeth van Woudenberg

Kindje Wiegen 
Het was ook dit jaar weer een warm en 
waardevol gebeuren. Zoveel enthou-
siaste kinderen en (groot)ouders. Een 
prachtig kinderkoor ‘de Vrolijke  Noot’ 
o.l.v. Chantal Keijzer met Dania Zoet op 
de piano. Geweldig.
Mooi om het verhaal zó te delen. In de 
collecte na afloop voor de Voedselbank 
werd ook royaal gegeven dus konden 
we voor € 175,- boodschappen gaan 
doen bij de Spar. Allemaal hartelijk 
dank. Ook aan de diaconie die er voor 
zorgt dat de boodschapjes bij de Voed-
selbank terecht zijn gekomen. Wist u 
dat de ‘verzamel-bank’ hiervoor altijd 
op uw boodschapjes wacht in het voor-
portaal van de H. Adrianus? Warme 
groet van de werkgroep Kindje Wiegen.

Angelique, Saskia, Stephanie, Sandra, 
Corine en Liesbeth

Langeraar
H. Adrianuskerk

Lief en leed

Overleden
11 november   Gijsbertus van Lammeren    83 jaar
23 december   Clazina Maria Mesman- Klein    93 jaar
1 januari   Theresia Lek- Plasmeijer    90 jaar

Vanaf de Adrianustoren 
• Op donderdag 23 januari hebben wij 

de Pastorale Raad gehouden. Op deze 
avond worden alle werkgroepen van 
onze parochiekern uitgenodigd om 
met elkaar van gedachten te wisse-
len over een thema. Dit keer was het 
thema “ Vrijwilliger in de kerk” .

• De kinderzegen vindt plaats op zon-
dag 2 februari om 13.00 uur. In een 
korte kindvriendelijke viering, wordt 
uw kindje gezegend. Ook krijgen de 
ouders de doopschelp mee naar 
huis. Alle ouders met kinderen: wees 
welkom.  

• Op zondag 16 februari en zaterdag 22 
februari zal achter in de kerk de mand 
voor u klaarstaan voor de palmtakjes 
van het afgelopen jaar. Deze zullen 
na de viering van 22 februari worden 
verbrand.

• Na de carnavalsfeesten is het 26 
februari Aswoensdag, het begin van 
de 40 dagen durende vastentijd. We 
gaan op weg naar Pasen. Om 19.00 
uur kunt u in de viering het Askruisje 
halen. 

• 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. 

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



Kerstmis 
Woensdag 18 december kwam de 
school De Rietkraag de kerstviering 
houden in de kerk, zaterdag 21 
december was er een woord- en 
communieviering, kerstavond 
gezinsviering, kerstnacht viering met 
Andante en Cantabo uit Noorden, 25 
december Eerste Kerstdag een viering 
om 9.15 uur en in de middag kindje 
wiegen, 29 december zondagsviering 
met oliebollen na en 31 december de 
oudejaarsviering. 

De schoonmaakploeg heeft de kerk 
spic en span schoongemaakt, de 
poetsgroep heeft al het koper en 
zilver weer blinkend gepoetst, de 
bloemengroep heeft uren gewerkt 
aan de prachtige kerstversiering, de 
boekjesmakers draaide overuren met 
het drukken van maar liefst zeven 
boekjes voor de vieringen en de groep 
die de kerststal binnen en buiten 
verzorgden (dit keer mét schaapjes) 
en de verlichte ster boven de ingang 
van de kerk. Ook de werkgroepen 
gezinsvieringen en kindje wiegen waren 
druk met de voorbereidingen. En dan 
de kosters die alles voorbereidden 
en weer opruimden en de koren die 
wekenlang gerepeteerd hebben om 
goed voor de dag te komen. Geweldig. 
Bij elkaar opgeteld waren er 1.709 
kerkgangers. De kerk heeft in deze tijd 
dus wel degelijk nog een functie! Dank 
aan alle vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt.

BCP

Gouden ring
Zondag 15 december is er op de 
parkeerplaats van de kerk een gouden 
ring gevonden. Informatie kunt u 
krijgen bij Suze Bosma,  
tel. (0172) 57 43 14.

Suze

Adventsactie MOV
Heeft opgebracht aan deurcollectes, 

rode dozen achterin de kerk, 
adventsmaaltijd en collect in de 
Kaleidoskoop een totaalbedrag van 
€ 1358,20. Daar kan weer heel wat 
goeds voor worden gedaan voor ons 
adventsproject: de uitbreiding van het 
gezondheidscentrum en het opleiden 
van professionele vroedvrouwen in 
Zuid Somalië.

Alle gulle gevers weer hartelijk dank.

Huispaaskaars
De huispaaskaarsen kunnen weer 
worden besteld via het formulier achter 
in de kerk. U kunt niet contant betalen. 
Aan de kaars komt een label met uw 
naam en het gironummer waarop u 
het bedrag kunt storten. Zodra de 
pastoraatgroep heeft bepaald welke 
kaars er in de kerk komt te staan zal dat 
op het formulier worden vermeld voor 
het geval u dezelfde voor thuis wilt.

Secretariaat

Aanbidding Heilig Sacrament
In principe is elke zondag in het 
weekend waarin er een zaterdagviering 
is de kerk open van 10 tot 12 uur voor 
aanbidding van het Heilig Sacrament 
in de zijkapel. De kapel is verwarmd in 
de winter en op de achtergrond klinkt 
zachte muziek. Zeker de moeite waard 
om op zo’n zondag als er geen viering 
is toch eens naar de kerk te komen en 
even te bidden in onze mooie zijkapel. 
Een verademing, die rust in onze 
hectische wereld. Een kwartier voor 
God! U kunt ook een kaars opsteken 
bij Maria en na afloop even genieten 
van een kopje koffie. U bent van harte 
welkom!

BCP

Op weg naar Pasen
Vier Oecumenische Avondgebeden 
zijn gepland in de 40 dagentijd 
in de Hervormde kerk aan het 
Reghthuysplein op:
woensdag 4 maart om 19.30 uur

woensdag 18 maart om 19.30 uur
woensdag 25 maart om 19.30 uur
woensdag 01 april om 19.30 uur
Het centrale thema in deze 40dagentijd 
is ‘Sta op’.

Door korte vieringen willen wij, d.m.v. 
lied, gebed, schriftlezing, ons in 
oecumenisch verband voorbereiden op 
de Stille Week en het grote feest van 
Pasen. We volgen zoveel mogelijk het 
Oecumenisch Leesrooster van de Raad 
van Kerken. Meer informatie vindt u op 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
Aanvang 19.30 uur. U bent van harte 
welkom bij deze avondgebeden.

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop

Vanuit de pastoraatgroep
Wij kijken nog even terug op de 
feestdagen. 
Mooie kerstvieringen met een overvolle 
kerk om 19.00 uur op kerstavond. 
En een sfeervolle viering om 21.00 uur 
met het gezamenlijke koor Andante 
van onze kerk en Cantabo uit Noorden. 
Eerste Kerstdag na de viering van 
9.15 uur nog even napraten met koffie 
en een kerstkransje. ‘s Middags kindje 
wiegen met een kerk vol herders, 
engeltjes en hun familie en natuurlijk 
Jozef en Maria met hun kindje Jezus en 
niet te vergeten een echte ezel. Het was 
een vrolijke boel. 

Nieuwkoop
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O.L.V. Hemelvaartkerk Clara parochie  
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Het weekend daarna hebben we 
na de viering genoten van heerlijke 
oliebollen en we hebben het jaar 
afgesloten met een sfeervolle viering 
op Oudejaarsavond. Op 5 januari 
hebben we na de viering van 11.15 uur 
koffie gedronken en daarna met elkaar 
geproost op een mooi en gelukkig 
2020.  Fijn dat velen van u bij onze 
vieringen en activiteiten aanwezig 
waren en wij bedanken iedereen 
die een steentje heeft bijgedragen 
om dit alles mogelijk te maken. In 
januari hebben we met onze 3 koren 
doorgesproken wie er wanneer zal 
zingen in de komende maanden. Ook 
is de viering van woord en gebed met 
Kinderzegen van 26 januari voorbereid.

Klaverjassen 
Het klaverjasseizoen is inmiddels 
aardig op weg. Maar u kunt nog altijd 
aanhaken. Heeft u zin in een gezellig 
avondje klaverjassen? Dan bent u op 
vrijdag 21 februari van harte welkom 
in het Parochiehuis in Nieuwkoop. 
We starten om 20.00 uur en spelen 3 
potjes op zijn Rotterdams (verplicht 
gaan en maatslag introeven). Deelname 
kost € 3,50. De zaal is open vanaf 
19.40 uur. De opbrengst van de avond 
gebruiken wij voor het onderhoud van 
de kerk. Komt u ook? U bent van harte 
welkom! De volgende kaartavonden 
zijn op 13 maart en 17 april. 

Activiteiten Comité 

GezinsViering 
Na de bijzondere viering op kerstavond 
en de Kinderzegen op 26 januari is het 
in februari weer tijd voor een reguliere 
GezinsViering. Zondag 16 februari om 
11.15 uur bent u van harte welkom om 
met ons mee te vieren.

Werkgroep GezinsVieringen

KinderWoordDienst 
We gaan binnenkort weer data plannen 
voor de periode tot de zomervakantie.
In Samenstromen van maart leest 
u hier meer over. Houdt ook de 
Rietkraagberichten in de gaten. 
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 

Kindje Wiegen 
Ook in 2019 weer een ware happening!
Eerste Kerstdag om 14.00 uur hadden 
velen de weg naar de RK-kerk aan de 
Dorpsstraat in Nieuwkoop weten te 
vinden. Het was weer tijd voor het 

inmiddels niet meer weg te denken 
Kindje Wiegen. In een goed gevulde 
kerk werd het kerstverhaal nagespeeld. 
Ook dit jaar waren een vader en 
moeder met hun pasgeboren kindje 
aanwezig om de rol van Jozef, Maria 
en Jezus op zich te nemen. Een aantal 
kinderen was verkleed als engel of 
herder en speelde mee in het verhaal.
Ook herder Paul was weer met een 
ezeltje naar de kerk gekomen.  
Zelfs de drie koningen, mét kameel, 
maakten hun opwachting bij de stal. 
Het was er dan ook een drukte van 
belang.
Koor “de Horizon” zong deze middag 
een aantal mooie kerstliedjes. Het was 
weer een geweldig feest. Groot en klein 
hebben genoten! 
Bij het naar huis gaan werden de 
kinderen getrakteerd op kerstkransjes. 
We vierden tenslotte de verjaardag van 
Jezus!

Net als andere jaren werd na afloop 
een deurcollecte gehouden. De 
opbrengst hiervan is bedoeld voor ons 
pleegkind Ann. Pater Harry zorgt er al 
jarenlang voor dat de opbrengst goed 
besteed wordt. Dit jaar haalden we het 
prachtige bedrag van € 175,00 op.
Heeft u het dit jaar gemist? Noteer 
alvast in uw nieuwe agenda: 25 
december 2020 om 14.00 uur, 
Kindje Wiegen in de RK-kerk aan de 
Dorpsstraat in Nieuwkoop. U bent 
alvast van harte uitgenodigd!

Werkgroep Kindje Wiegen 

Kindje Wiegen

Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
22 oktober  Gé Aartman  69 jaar
16 november  Jaap de Groot  95 jaar
29 december  Tiny Reuvers van der Voort  89 jaar
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Nieuwveen
H. Nicolaaskerk

De 40dagentijd
Op 26 februari begint de 40dagentijd. 
De tijd van bezinning en versobering. 
De tijd ter voorbereiding op Pasen. Ook 
dit jaar zullen wij dit met onze protes-
tantse broeders en zusters deze tijd 
ingaan. Hoe gaan wij dit in Nieuwveen 
en Zevenhoven vieren. (Wijzigingen 
voor behouden, zie volgende Samen-
stromen)

Wanneer: 26 februari
Wat: Oecumenische Aswoensdag-
viering
Waar: RK kerk Zevenhoven
Tijd: 19.00 uur
Voorgangers: diaken-pastor Van Aarle, 
Ds. Van ’t Kruis (Koor Revival zingt)

Wanneer: 4 en 18 maart en 1 april
Wat: Oecumenische Vesper
Waar: Protestantse kerk Nieuwveen
Tijd: 19.00 uur
Voorgangers: Wisselende pastores 
uit beide dorpen

Wanneer: 11 maart
Wat: Biddag voor gewas en arbeid
Waar: Protestantse kerk Nieuwveen
Tijd: 19.30 uur
Voorgangers: Ds. Van ’t Kruis en 
diaken-pastor Van Aarle

Wanneer: 25 maart
Wat: Oecumenische viering op het 
Hoogfeest van Maria Boodschap
Waar: RK kerk Zevenhoven
Tijd: 19.00 uur
Voorgangers: diaken-pastor Van Aarle, 
Ds. Van ’t Kruis

De activiteiten in de Goede Week 
volgen later in het volgende nummer 
van Samenstromen.

Diaken-pastor André van Aarle

Vanuit de pastoraatgroep
Het is nu begin februari en de Kerst 
ligt alweer achter ons. We willen u nog 
een gezegend 2020 toewensen. Wat 
de opbrengst van de Adventsactie is, is 

ons nog niet bekend, maar de verkoop 
van de engeltjes is een groot succes 
geweest. Meer dan de helft is verkocht.
Dank u wel voor de gave voor de Ad-
ventsactie.

De 40-dagentijd ligt alweer in het 
verschiet, waarin we weer samen gaan 
vieren in beide kernen en beide kerken.
Leest U vooral het artikel van Diaken 
van Aarle hierover in deze Samenstro-
men.

De Ankerbijeenkomsten zijn weer be-
gonnen, de Eerste Heilige Communie is 
op 10 mei om 11.15 uur in Noorden.

Laten we dit jaar opnieuw met elkaar 
op weg gaan in geloof en vertrouwen in 
elkaar en op God.

Namens de pastoraatgroep 
Nieuwveen/Zevenhoven

Palmtakjes
Wilt U de palmtakjes van het afgelopen 
jaar inleveren vanaf half februari,
dan kan er nieuwe as worden gemaakt 
voor Aswoensdag.

Namens de pastoraatgroep 
alvast bedankt!

Clara parochie

  

Laat mij, God, een glimlach zien, 

zo’n geschenkje van hierboven, 

waarmee ‘k verder leven kan, 

in Uw goedheid mag geloven, 

iets dat mij gelukkig maakt, 

hoop geeft  voor de dag van morgen, 

zodat in mijn hart weerklinkt: 

‘God, U zult wel voor mij zorgen! 

  

Laat mij, God, een glimlach zien, 

zelfs ook in de kleinste zaken, 

door een woord dat wordt gezegd 

of een hand die mij zal raken, 

door een vriendelijk gebaar 

van een kind dat mij zal groeten, 

waardoor ik opnieuw ontdek 

dat ‘k Uw liefde mocht ontmoeten. 

  

Laat mij, God, een glimlach zien, 

als ik moe en uitgestreden 

in het duister van de nacht 

om een uitkomst heb gebeden. 

Toon mij dat Uw grote kracht 

in het kleine ligt verborgen, 

door een lach die U laat zien, 

deze dag en ook weer morgen! 

Elke dag een glimlach 
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In de week voor Pasen wordt een 
sobere maaltijd gehouden, het seizoen 
wordt in mei afgesloten bij de Maria-
grot in Zevenhoven. Probeer het eens! 
Het is een mooi initiatief van kerk-zijn 
van onderaf. 

Een ander mooi initiatief is RockSolid 
en SolidFriends. Jongeren in de leeftijd 
van 11 tot 16 worden op een laag-
drempelige en boeiende manier en 
met actuele onderwerpen in contact 
gebracht met Jezus. De jeugd komt elke 
twee weken bij elkaar in de Jozefzaal 
onder leiding van de teams van Jos 
en Hein. Daar kan je ook terecht voor 
meer informatie.

De pastoraatgroep

Jubileumviering 
Hans Shoenmakers 
Op zondag 23 
februari, aanvang  
11.15 uur, is er in 
de Martinuskerk 
van Noorden een 
feestelijke Eucha-
ristieviering ter 
gelegenheid van 
het 50-jarig kerkmusicus-jubileum van 
Hans Schoenmakers.

Aan deze dienst wordt muzikaal mee-
gewerkt door maar liefst vier koren; het 
middenkoor “Waimbaji” uit Noorden, 
het parochiekoor “Cantabo”, eveneens 
uit Noorden, het parochiekoor “An-

Martinus deelt mee ……
2020 is alweer een maand oud als u dit 
leest. We hebben in het oude jaar de 
geboorte van de Verlosser uitbundig 
gevierd in een rijk versierde kerk. De 
kerkdiensten boden voor elk wat wils; 
Een schoolviering op vrijdagochtend 
met een eigen koor wat klonk als een 
kerstklok. ’s Avonds wisten maar liefst 
22 Rocksolid Friends de kerk te vinden 
voor hun gezellige kerstavond.
Op kerstavond was er om 17.00 uur 
een gezinsviering, dankzij een en-
thousiaste groep (groot)ouders onder 
leiding van pastor van de Reep. Het 
kerstevangelie werd met behulp van 
een beamer visueel aan de kinderen 
verteld, waarna de kinderen kaarsen 
aan mochten steken en een ster met 
een kerstwens in de boom mochten 
hangen. Om 23.00 uur zong Waim-
baji het pasgeboren kind toe. Cantabo 
luisterde samen met Andante de 
dagviering op in een goed gevulde 
kerk. De werkgroep Kindje Wiegen 
vierde op tweede kerstdag feest met 
de allerkleinsten, u leest hier verderop 
meer over. Waimbaji sloot op oudjaar 
traditioneel af met oliebollen en warme 
wijn om op 4 januari 2020 het jaar te 
openen met de driekoningenkoek. 
Deze weekendviering werd voor het 
laatst (voor Noorden tenminste) voor-
gegaan door pastor Bosma. 

Onze dank is groot aan iedereen, die 
zich op welke wijze dan ook heeft in-
gezet om het kerstfeest van 2019 weer 
tot een groot feest te maken, in totaal 
hebben we naast de schoolkinderen en 
de kerststalbezoekers, 756 kerkgangers 
mogen begroeten. Als pastoraatsgroep 
en parochiekern Noorden danken we 
pastor Bosma voor zijn vele inspireren-

de vieringen en zijn gezellige aanwezig-
heid. Wij wensen hem alle goeds en 
succes in zijn nieuwe rol als pastoor in 
de Bollenstreek.

Tot zover de terugblik. Het jaar is zoals 
gezegd al weer een maand oud. Voor 
je het weet is het alweer Aswoensdag 
(26 februari) en duiken we de vasten 
in. In de twee weekenden daarvoor 
kunt u uw oude palmtakjes inleveren. 
Aswoensdag wordt in Noorden om 9 
uur ’s ochtends gevierd. Op 9 februari 
is een gebedsviering met kinderzegen. 
Om de focus wat meer op de kinderen 
te leggen en om de viering niet te lang 
te laten duren, is er voor gekozen om 
geen communie uit te reiken.

Op de laatste zondag voor de vasten, 
op 23 februari, wordt in een speci-
ale viering aandacht besteed aan het 
heugelijke feit dat Cantabo-dirigent en 
Waimbaji-pianist Hans Schoenmakers 
50 jaar geleden zijn eerste (kerk)koor 
begeleidde. De viering zal worden op-
geluisterd door een koor van meer dan 
100 personen en een blazersensemble. 
U leest hier verderop meer over.

Januari en februari zijn kerkelijk vaak 
wat rustige maanden. Dat geeft ook de 
ruimte om op deze plaats aandacht te 
geven aan bijvoorbeeld de Stilte medi-
tatie op dinsdagavond. Om 18.45 uur 
meldt zich een wisselend gezelschap 
bij de kerk. In de wintermaanden in de 
pastorie, anders in de kerk. Om 19 uur 
wordt de stilte ingeleid met een korte 
overdenking door een van de aanwezi-
gen, waarna het tot 19.30 uur stil is. De 
groep is indertijd opgestart door Pater 
Koster en wordt sinds zijn overlijden 
door de groep zelf in stand gehouden. 

Clara parochie  

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
27 december   Nic van der Zwet  89 jaar
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dante” uit Nieuwkoop en het Christe-
lijk Gemengd Koor “Nieuwerbrug” uit 
Nieuwerbrug. De koren zingen deels 
onder leiding van dirigente en sopraan-
soliste Pia Schütz uit Woerden en deels 
onder leiding van de jubilaris, die zelf 
ook deels zal begeleiden op orgel en 
piano. Ook de zanggroep “Bracha” 
zal haar medewerking verlenen. Het 
geheel wordt gecompleteerd door een 
koperensemble uit Rhoon, slagwer-
ker Peter Veenboer uit Rotterdam en 
kerkorganist Niels Vianen-Hofkens uit 
Aarlanderveen.

Als voorganger zal pastoor Jack Glas 
uit Roelofarendsveen de viering leiden. 
Het belooft een Waardig spektakel te 
worden en voor deze speciale gelegen-
heid zal Hans zelf de “Preek” houden.
De aanvang van de dienst is om 11.15 
uur. U bent van harte uitgenodigd, om 
deze “Feestmis” bij te wonen, doch 
wegens de verwachte grote drukte 
wordt u vriendelijk verzocht, om tijdig 
aanwezig te zijn, mede ook in verband 
met de beschikbare plaatsen. Uiteraard 
is de Eucharistieviering ook te volgen 
via de kerkradio. Bij het ter perse gaan 
van dit bericht is nog niet bekend, of de 
viering ook op videodrager zal worden 
opgenomen.

Kindje Wiegen 2019
We hebben een zeer geslaagd Kindje 
Wiegen achter de rug. De kerk was 

goed gevuld met mensen en kinderen 
die van het verhaal hebben genoten. 
Wij willen nogmaals iedereen bedanken 
die dit mogelijk heeft gemaakt. Lena 

God van vrede,

help mij zoeken naar de geestelijke

waarden in mijzelf, in anderen,

in de wereld rondom mij.

Het moet uitkomen tot een verdieping

van mijn relatie met U.

Help mij de oppervlakte die mijn

bovenlaag is, open te breken om te

weten wat mijn drijfveer is van mijn 

handelen.

Ik leg dan de eigenlijke betekenis

van mijn diepste diepte open.

Ik ontdek wat mijn verlangens zijn

en mijn gevoelens.

Help mij te luisteren en te handelen

naar Uw Woord, zodat ik in de

praktijk van het dagelijks leven,

de weg vind naar een betere wereld die

bij mij beginnen moet.

Vader, Zoon en heilige Geest

geef mij en de wereld Uw Vrede,

Amen.

Kindje Wiegen

voor het maken van de rokjes voor de 
engeltjes. Familie van Koert voor de 
mandarijnen, Gonzalo Carballo, Roland 
Straathof en Jan Tersteeg voor het op-
bouwen van het huisje. Mariëlle Vianen 
en Kim Kas voor het schminken en Jan 
Tersteeg voor het fotograferen.  

Daarnaast bedanken we ook Elly Vork 
en David Pietersen voor het voorlezen. 
En natuurlijk Laura en Roland met hun 
dochtertje Lilly-Sophie, die mee wilden 
spelen in het kerstverhaal als Jozef, 
Maria en het kindje Jezus. En verder 
alle andere spelers die een rol hebben 
gespeeld. Jullie deden het fantastisch, 
we hebben van jullie genoten!  Op naar 
volgend jaar, dan hopen we weer veel 
mensen te zien op Tweede Kerstdag. 

Werkgroep Kindje Wiegen

                                                                                                          

Noorden 



16            www.rkgroenehart.nl

Vieringen op vrijdag 
om 9.00 uur
14 februari Eucharistieviering
28 februari Woord en Communievie-
ring

De 40 dagentijd
Op 26 februari begint de 40dagentijd. 
De tijd van bezinning en versobering. 
De tijd ter voorbereiding op Pasen. Ook 
dit jaar zullen wij dit met onze protes-
tantse broeders en zusters deze tijd 
ingaan. Hoe gaan wij dit in Nieuwveen 
en Zevenhoven vieren. (Wijzigingen 
voorbehouden, zie volgende Samen-
stromen)

Wanneer: 26 februari
Wat: Oecumenische Aswoensdag-
viering
Waar: RK kerk Zevenhoven
Tijd: 19.00 uur
Voorgangers: Diaken-pastor Van Aarle, 
Ds. Van ’t Kruis (Koor Revival zingt)
 
Wanneer: 4 en 18 maart en 1 april
Wat: Oecumenische Vesper
Waar: Protestantse kerk Nieuwveen
Tijd: 19.00 uur
Voorgangers: Wisselende pastores 
uit beide dorpen
 
Wanneer: 11 maart
Wat: Biddag voor gewas en arbeid
Waar: Protestantse kerk Nieuwveen
Tijd: 19.30 uur
Voorgangers: Ds. Van ’t Kruis en 
diaken-pastor Van Aarle
 
Wanneer: 25 maart
Wat: Oecumenische viering op het 
Hoogfeest van Maria Boodschap.
Waar: RK kerk Zevenhoven
Tijd: 19.00 uur
Voorgangers: diaken-pastor Van Aarle, 
Ds. Van ’t Kruis
 
De activiteiten in de Goede Week 
volgen later in het volgende nummer 
van Samenstromen.

Diaken-pastor André van Aarle

Adventsactie voor Somalië                                                                                                                                          
In de adventsperiode  is door middel 
van collectes en de melkbus achter 
in de kerk een bedrag van € 454,80 
opgebracht. Dit bedrag komt ten goede 
aan het project ter verbetering van de 
geboorte- en babyzorg in de kampen 
bij Dolow in Somalië. De vroedvrouwen 
die er werken, missen de nodige ken-
nis en het ontbreekt er aan heel veel 
hulpmiddelen. Onze bijdrage zal ertoe 
bijdragen dat de vroedvrouwen een 
betere opleiding krijgen én het cen-
trum de hoognodige hulpmiddelen kan 
verstrekken. Namens de vroedvrouwen 
en de moeders heel hartelijk dank voor 
uw gaven.

M.O.V.

Peuter/kleuterviering rond 
Kerstmis
Voor de allerkleinsten was de zondag 
vóór Kerstmis een viering voorbereid 
rond het aloude kerstverhaal. Zo’n 25 
ouders met hun kinderen waren naar 
de Orangerie gekomen voor een speel-
se bijeenkomst. Pia en Rosa hadden er 
een mooi geheel van gemaakt. Pia las 
het verhaal voor en daarbij werden op 
het scherm de bijbehorende afbeel-
dingen getoond. Met verkleedkleren 
mochten de kinderen Jozef en Maria 
zijn. Er was een kribje met een baby en 

vol enthousiasme deden de kinderen 
mee. De koningen kwamen met goud, 
er werd aan wierook en mirre geroken 
en ook de liedjes werden meegezon-
gen. Na het verhaal konden kinderen, 
na wat lekkers, een kerststukje maken 
en nog wat andere dingen knutselen, 
daarbij geholpen door Gerda en Mien. 
Het werd een geslaagde bijeenkomst. 
Een bijeenkomst waar je als vrijwilliger 
toch al gauw zo’n dag mee bezig bent. 
En dat allemaal om ook de kinderen bij 
het kerstgebeuren te betrekken. We 
zijn hen erkentelijk voor hun inzet.

Kerstviering voor kinderen
Op 24 december om 17.00 uur 
kwamen zo’n 55 bezoekers naar de 
gebedsviering voor gezinnen. Omdat 
de verkleedkleren van zolder kwamen 

Clara parochie  

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk

Kerstviering voor kinderen
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en nogal muf roken, werden ze mee 
naar huis genomen, kregen een sopje 
en werd alles weer gestreken en wel 
meegenomen naar de pastorie. Toen 
ik de kleren ’s middag klaarlegde voor 
de kinderen, vroeg ik aan één van de 
aanwezige dames, die daar boekjes 
zaten te nieten en vouwen, of zij wisten 
waar de engelenjurkjes vandaan kwa-
men, een stuk of acht identieke jurkjes, 
allen met een onderjurkje erbij en 
voorzien van een rode sjerp. Tot mijn 
grote verbazing bleken deze jurkjes al 
zo’n zeventig jaar oud te zijn. Ze waren 
genaaid door juff rouw van Fulpen, bij 
velen bij u nog bekend van de lagere 
school. De aanwezige dames, allen 
de 65 al enige tijd gepasseerd (sorry, 
dames) hadden ze zelfs gedragen 
als bij een kerkelijke activiteit bruidje 
mochten zijn. Dan gingen ze passen 
bij juff rouw van Fulpen en kregen ze 
de jurk voor die gelegenheid mee naar 
huis. Wat een prachtig stukje geschie-
denis mochten we gebruiken in de 
kerstviering. Jurkjes van parachutestof, 
hoe geschikt kunnen ze zijn voor de 
engelen in het kerstverhaal. Het werd 
een zachte landing voor de pasgeboren 
Jezus in het kerstverhaal dat we samen 
met de kinderen speelden. Een fi jne 
viering met liedjes die door aanwezigen 
uit volle borst werden meegezongen. 
Ook hier is weer veel werk verzet om 
de kinderen een actieve rol te geven in 
de viering. 
Hierbij weer veel dank aan al die men-
sen die meegeholpen hebben.

Nieuwjaarswensen
Zondag 5 januari was er na de viering 
van 11.15 uur in de Orangerie het ge-
bruikelijke nieuwjaar wensen.
Eerst kreeg iedereen een kop koffi  e/
thee met krentenbrood. Daarna een 
heerlijk glas prosecco om op het nieuw-
jaar te toosten. Voorzitter Dirk hield 
een woordje voor de vele aanwezigen. 
Al met al een gezellig samenzijn als 
start van het jaar 2020!

Vacatures
In het jaarlijkse nieuwjaarspraatje dat 
onze bcp-voorzitter Dirk Janmaat heeft 
gehouden, meldde hij dat van drie 
van de vier bcp-leden de benoeming 
binnenkort afl oopt. Wij zijn naarstig op 
zoek naar vervanging voor de aftre-
dende leden: Voelt u zich betrokken bij 
onze gemeenschap en bent u bereid  
zitting te nemen in de bcp, maak dan 
eens een praatje met één van de leden 
van de bcp: Dirk, Gerda, Adrie en Lida. 
Zij kunnen u er alles over vertellen. 

Stille Omgang
De Stille Omgang vindt dit jaar plaats in 
de nacht van zaterdag 21 op 22 maart. 
Meer informatie vindt u elders in de 
Samenstromen.

Activiteit Orangerie                                                                                                                                        
Dinsdagmiddag 18 februari gaan we 
een stuk met voorjaarsbolletjes maken.

Wilt u meedoen? Geeft u zich dan 

Lief en leed

Overleden
4 Januari       Gerard de Veld       78 jaar

God heb ik lief

God heb ik lief, mijn trouwe Heer

Hij zorgt voor mij, elke nieuwe dag

Zolang ik op deze aarde leven mag

Hij schenkt mij hulp, steeds weer.

God heb ik lief, Hij hoort mijn klagen

Hij wil mij voor het kwaad beschermen

En blijft  zich altijd over mij ontfermen

Niet alleen vandaag, maar alle dagen.

God heb ik lief, de hoorder der gebeden

Hij wil steeds naar mij luisteren

Ook al is het maar een fl uisteren

Hij weet alles van mijn moeilijkheden.

God heb ik lief, ik blijf in Hem geloven

Hij heeft  zoveel goeds voor mij gedaan

En laat mij nooit alleen verder gaan

Zijn grote liefde gaat alles te boven.

op voor vrijdag 14 februari bij 
Joke van Tol, jokevtol@gmail.com of 
tel. (0172) 53 97 48.

We starten de 18e om 14.00 uur en 
zullen rond 16.00 uur klaar zijn.
De kosten zijn € 8,-.
Wilt u een snoeischaar en een groot 
onderbord (of rechthoekig bord) mee 
nemen op dinsdag.

Graag tot ziens.
Gerda, Joke en Gerda

Zevenhoven
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Twee maanden na de brand - 
de stand van zaken 
Het is helaas nog niet mogelijk om de 
totale schade van de brand te bepa-
len en ook mag de pastorie nog niet 
worden betreden, omdat de muren van 
het kerkgebouw nog niet gestabiliseerd 
zijn. Samen met de verzekeraar wordt 
onderzocht welke partij dit gaat doen. 
De verwachting is dat we in maart een 
inschatting kunnen hebben over de 
staat van het kerkgebouw. 

Intussen zijn mensen opgestaan en 
de handen uit de mouwen gestoken. 
Het is fantastisch wat er al in korte tijd 
bereikt is. 
Vanaf 8 december is de zondagsvie-
ring wekelijks in Hoogmade. Uit een 
inventarisatie kwam Drieluik als beste 
locatie uit de bus. We zijn ons ervan 
bewust dat niet alle parochianen blij 
zijn met deze oplossing en dat andere 
opties beter bekeken hadden moeten 
worden. In ieder geval zal deze tijdelijke 
oplossing eind februari worden geëva-
lueerd om te kijken wat de beste oplos-
sing zal zijn voor de langere termijn.

Kerstvieringen
Op 24 en 25 december waren de 
kerstvieringen in De Schuur. Het was 

hartverwarmend te zien hoeveel werk 
is verzet door diverse werkgroepen. 
Een aantal jonge ouders heeft samen 
met pastor Hoogenbosch voorbereid 
en geoefend met de kinderen, met een 
mooi resultaat.
Ook kregen we veel hulp en materi-
alen aangeboden. Speciaal willen we 
noemen de Katholieke Basisschool uit 
Reeuwijk, die de beelden voor de kerst-
stal heeft geschonken, de heer Weijers 
uit Woubrugge die de versieringen 
heeft geschonken, CCH en de beheer-
der, Jos van der Wereld (voor de service 
en koffie). 

De Nederlandse pers was zeer geïn-
teresseerd hoe onze parochiekern 
Kerstmis zou vieren. Op de website van 
Stichting De Groene Punt, kunt u alle 
nieuwsberichten vinden.
Op Kerstavond heette Els de Groot 
iedereen welkom als teken van gast-
vrijheid. Voor de vieringen in Drieluik 
zoeken we gastvrouwen en gasthe-
ren om mensen te verwelkomen, het 
liturgieboekje en liedblad aan te reiken. 
Is dat iets voor u en wilt u meehelpen 
aan een goede sfeer rond de vierin-
gen? Laat het weten door contact op 
te nemen met Paul Wolvers of het 
secretariaat.

Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie  

Zorgen, naast de opbouw 
van de kerk
Er is nog geen dag onbenut geweest als 
het gaat om de Onze Lieve Vrouw Ge-
boortekerk weer het middelpunt te la-
ten zijn van onze hechte parochiekern. 
Maar er is ook zorg wat betreft onze 
geloofsgemeenschap. Het niet kunnen 
gebruiken van de kerk bij grote gebeur-
tenissen en op feestdagen laat zich al 
voelen. Het is nog niet duidelijk wat het 
gemis van de kerkruimte voor uitwer-
king gaat hebben. Als beheercommissie 
proberen we te doen wat noodzakelijk 
is. We zijn heel blij en dankbaar met de 
vrijwilligers, die met beperkte middelen 
en in soms uitdagende situaties aan de 
slag gaan. 

Maar valt het in goede aarde? Daarom 
roepen we iedereen op: Doe mee, blijf 
‘omzien naar de ander´, blijf je inzetten 
en leren. Samen komen we er uit.

De beheercommissie

Bijzondere vieringen
Op zondag 2 februari vieren we Maria 
Lichtmis met een familieviering. In het 
evangelie horen we dat Jozef en Maria Kerstavond in de Schuur
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Lief en leed

Overleden
16 november  Helena Johanna van Leijden-Hoogenboom  87 jaar
20 november  Wilhelmina Theresia van Tol-Hoogervorst  91 jaar
21 november  Hubertus Leonardus Johannes van der Salm  84 jaar
26 november  Theodorus Jacobus Borst    77 jaar
14 december  Anthonius Cornelis van der Meer   83 jaar
22 december  Martinus Hendricus Hogenboom   86 jaar
25 december  Petrus Johannes Wolvers    83 jaar

met Jezus naar de tempel gaan. Dit is 
een mooie zondag waarop de commu-
nicanten zich zullen voorstellen. Bij de 
voorbereidingen van de familieviering 
op Kerstavond is er een kleine groep 
Familievieringen gevormd. Samen met 
de voorganger zullen zij de volgende 
familievieringen van 2 februari en 5 
april (Palmzondag) voorbereiden.

Aswoensdag
De veertigdagentijd begint op woens-
dag 26 februari met het uitreiken van 
het askruisje. Dit zal dit jaar gebeuren 
in de grote zaal van huize Woudsoord 
om 10.00 uur. U bent van harte wel-
kom. Houdt u er rekening mee dat u in 
de directe nabijheid van het huis niet 
kunt parkeren. U kunt mensen tot bij 
de deur brengen en elders in de omge-
ving parkeren.

Doopouders en bruidsparen
De verwoesting van de kerk heeft ons 
allemaal flink door elkaar geschud. 
Intussen gaat het leven ook door. 
Kinderen worden geboren, mensen 
worden ziek en relaties groeien uit tot 
een duurzaam samenleven. Als dan het 
verlangen opkomt naar de doop of het 
huwelijk, komt ook de vraag op naar 
hoe en waar dat te vieren. Ik nodig u 
uit om in dat geval mij even te bellen of 
te mailen, zodat we met elkaar tot een 
goede keuze kunnen komen.

Pastor Marjo Hoogenbosch 

Kerkbalans 2020
Alle leden van de parochiekern ont-
vangen binnenkort de brief van de 
actie kerkbalans. U bent ook lid van 
onze parochiekern Onze Lieve Vrouw 
Geboorte – De Goede Herder en daar 
zijn we blij om. Als parochiekern willen 
we een plek zijn waar iedereen terecht 
kan. Om elkaar te ontmoeten en gezien 
te worden. Daarom vragen we onze 
leden om een financiële bijdrage. Zodat 
onze gemeenschap voor iedere paro-
chiaan in Hoogmade/Woubrugge een 
thuis kan zijn. Ook voor het komende 
jaar hebben we volop plannen. Met 
veel vrijwilligers, ons pastorale team 
willen we allerlei activiteiten en veel-
kleurige vieringen organiseren, waarna 

we elkaar ontmoeten tijdens het kof-
fiedrinken. Geef een vast bedrag per 
maand, samen kunnen we van beteke-
nis zijn en blijven voor de mensen om 
ons heen.

Peter Borst, penningmeester

Op de hoogte blijven over het 
nieuws in onze parochiekern
Samenstromen verschijnt eens per 
maand. Omdat we u tussentijds op 
de hoogte willen houden van eventu-
ele ontwikkelingen is er een digitale 
nieuwsbrief. Deze wordt wekelijks 
verstuurd via de email. Wilt u deze 
nieuwsbrief op papier? Laat dit dan 
weten aan het secretariaat: (tijdelijk) 
Hendrik Meijerplantsoen 21, Hoog-
made. Voor digitaal stuur een mailtje 
naar: bcp_hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl.

Wordt u binnenkort 75 jaar?
De stichting Hugo van der Poelfonds 
zoekt personen die in de gemeente 
Kaag en Braassem wonen en in deze 
maand februari 2020 “75 jaar” worden. 

Waarom?
Deze stichting is op 14 februari 1945 
opgericht en zet zich al 75 jaar in 
voor zieken, bejaarden, eenzamen en 
behoeftigen binnen de gemeente Kaag 
en Braassem. De praktische uitvoering 
gebeurt door contactgroepen die in 
alle dorpskernen aanwezig zijn. De 
stichting geeft ook financiële steun aan 
organisaties en instellingen die hun 
activiteiten richten op het welzijn van 
bepaalde groepen in de samenleving. 
De stichting is ANBI gecertificeerd en 
kan hierdoor belastingvrij legaten 

ontvangen. Meer weten? Kijk op: 
www.stichtinghugovanderpoelfonds.nl/

Om het 75 jarig bestaan te vieren willen 
wij voor de mensen die in februari 1945 
zijn geboren iets extra’s doen. Behoort 
u tot deze doelgroep of weet u iemand 
die toen geboren is, laat het ons weten. 
Dat kan via: stichtinghugovander-
poelfonds@gmail.com

Namens het fonds,  
Theo Nieuwenhuizen

In herinnering 
Hans Kortekaas, dirigent
Het verdrietige bericht bereikte ons, 
dat onze zeer gewaardeerde dirigent 
van het Nederlandstalig koor, de 
heer Hans Kortekaas op maandag 9 
december is overleden. Het was een 
voorrecht om Hans als dirigent in ons 
midden te hebben. Behalve zijn grote 
deskundigheid als dirigent was hij een 
zeer aimabele man met een warm hart 
voor iedereen van onze gemeenschap. 
Wij wensen zijn echtgenote Mieke en 
naaste familie veel sterkte toe bij dit 
grote verlies.

Namens de parochiekern O.L.Vr. 
Geboorte – De Goede Herder, 
Paul Wolvers

Hoogmade/Woubrugge
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Vacatures BCP
In de vorige Samenstromen heeft u 
kunnen lezen dat 4 van de 5 leden van 
de BCP hun benoemingstermijnen van 
8 jaar erop hebben zitten en afscheid 
hebben moeten nemen van de BCP. 
Deze 4 zaten voordien al in het toen-
malige kerkbestuur; 3 van hen toen al 
zo’n 8 jaar. Er wordt nog steeds naar-
stig gezocht naar opvolging voor Mieke 
Boere, Carla van der Meer, Michel 
Straathof en Kees Kea.

Je kunt echt iets betekenen voor de 
RK gemeenschap in Leimuiden-Rijn-
saterwoude! Onze parochiekern moet 
toch vanuit onze eigen gemeenschap 
bestuurd worden!

Laat van je horen, meld je aan!

Parkeerverbod
Enige jaren geleden is er vanuit de BCP 
een oproep gedaan om voor de kerk 
niet met auto’s te parkeren. Aanvanke-
lijk heeft die oproep wel enig resultaat 
gehad maar na verloop van tijd was het 
mogelijke effect volledig verdwenen.
Om toch het gewenste resultaat te be-
reiken heeft de BCP zich genoodzaakt 
gezien om een parkeerverbod in te 
stellen en een bord “verboden te par-
keren” te plaatsen. De gehele ruimte 

tussen de kerk en de kerkbrug dient vrij 
van geparkeerde auto’s te zijn. 
Dat betekent dat er niet langs de heg 
aan de kant van Rijnsaterwoude en ook 
niet bij/nabij de fietsenrekken aan de 
kant van Leimuiden geparkeerd mag 
worden. 

Veiligheid in geval van calamiteiten 
en voorschriften van de brandweer 
vereisen dat er op het gedeelte tussen 
de kerk en de kerkbrug niet met auto’s 
geparkeerd mag worden.

Sinds december is er een bord “verbo-
den te parkeren” geplaatst op een goed 
zichtbare plaats, iedereen kan het zien.
Wij rekenen erop dat het parkeerver-
bod door een ieder gerespecteerd zal 
worden en hopen dat het niet nodig 
is om tot meer straffe en vervelender 
maatregelen over te gaan.

De BCP

Afscheid pastor Bosma 
Zoals inmiddels bij velen bekend is, 
wordt zaterdag 29 februari in Lange-
raar officieel afscheid genomen van 
pastor Bouke Bosma.
Aangezien hij 5 jaar onder ons ge-
woond en geleefd heeft willen de St. 
Jan de Doper parochianen ook graag 

op meer intieme wijze afscheid van 
hem nemen. 

Daarvoor gebruiken we de vrijdagoch-
tend mis op 21 februari om 9.30 in de 
Peppelhof waarbij pastor Bosma voor 
zal gaan, gevolgd door gelegenheid tot 
persoonlijk afscheid. Uiteraard verge-
zeld van een kleine versnapering.
We hopen dat velen van u daarbij aan-
wezig kunnen zijn.

De pastoraatgroep Leimuiden - 
Rijnsaterwoude 

Franciscus parochie  

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

Onze grootste angst
Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos 
krachtig zijn. Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf: 
wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben jij om dat niet te 
zijn? Jij bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is 
niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. 
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. Wij zijn geboren om de glorie van God die 
in ons is, te openbaren. Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen! En als 
wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. 
Als wij van onze angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
Nelson Mandela
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Terugblik van Resonans
Projectkoor
Resonans leden hebben meegedaan 
met een projectkoor in Aarlanderveen. 
Dit in het kader van een Kerstconcert 
dat samen met Fanfare DWW uit Aar-
landerveen werd gegeven. Na aanmel-
ding voor dit gelegenheidskoor is onder 
leiding van dirigente Saskia Vink uit 
Woubrugge een aantal keren gerepe-
teerd in Nieuwkoop en Aarlanderveen. 

Een zware dobber omdat het voor 
ons onbekende nummers waren. Met 
mobiele opnames van muziek en zang 
en heel veel thuis oefenen waren wij er 
klaar voor! De generale met de Fanfare 
erbij was nog een beetje spannend 
maar uiteindelijk was er 21 december 
een Kerstconcert voor een bomvolle 
kerk in Aarlanderveen.
Een hele leuke ervaring voor de leden 
van Resonans en zeker voor herhaling 
vatbaar!

Kerstconcert
Zondag 22 december hebben koor 
Resonans en kinderkoor Akkoord uit 
Leimuiden meegedaan in Kudelstaart 
bij een Kerstconcert.
Met de Fanfare, het gemengde koor en 
het kinderkoor van Kudelstaart werden 
er verschillende genres gezongen en 
ook voor de kinderen was er ruim-
schoots aandacht voor Kerstliedjes.
De volle kerk zong gezellig mee met de 
bekende nummers.

Na afloop was er buiten in de tent 
chocomelk, krentenbrood en glühwein. 
Het geheel was erg sfeervol het enige 
minpuntje …. jammer dat het zo hard 
begon te waaien en regenen dat alles 
snel naar binnen gebracht werd maar 
ook dat had wel weer wat.

Wil van Egmond

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Overleden
22 december  Corrie de Hollander-van der Hoorn  80 jaar
1 januari  Nic van der Salm    85 jaar

Kerk
Plaats om mensen te ontmoeten,

samenkomend tot Gods eer.

Waar de mensen God begroeten

in een warm, vertrouwde sfeer.

Om te bidden, om te zingen,

om te luist´ren  met ontzag.

Los van de beslommeringen

en de waan van alledag.

 

Plaats om samen God te danken,

plaats waar hoop en liefde is.

Waar men zingt bij  orgelklanken,

over Gods geheimenis.

Waar ’t geloof wordt uitgedragen

dat ons nieuwe krachten geeft.

Antwoord geeft  op levensvragen

waar men zelf geen antwoord  heeft.

 

Plaats om met elkaar te delen;

alle vreugde en verdriet.

Waar Gods  troostrijk woord 

kan helen, door de liefde die Hij 

biedt.

Plaats van dopen en van rouwen

waar  God mensenliefde bindt.

Plaats van rust en van vertrouwen

voor ’t onrustig mensenkind.

 

Plaats waar mensen zich bezinnen,

vroeger, nu en voor altijd.

Waar God ons voor Hem wil 

winnen, 

ook al zijn we Hem soms kwijt.

’t Is het huis waar God wil tonen

dat Hij doorgaat met Zijn werk.

In ons hart daar wil Hij wonen,

Hij gebruikt daarvoor Zijn kerk.

zwangere vrouwen, jonge moeders en 
pasgeborenen in Somalië. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Nieuws van Akkoord
Het Kinder- en Tienerkoor heeft zijn 
jaarlijkse playbackshow in het verschiet 
op 25 januari. Dit jaar met een bijzon-
der thema: Akkoord in de Jungle. Op 
zoek naar de nieuwe Leeuwenkoning 
zullen verschillende leden iets laten 
zien of horen. We hebben er zin in!
Op 2 februari zingen we samen met 
het St. Caeciliakoor. Daar kijken we 
erg naar uit. Kom jij ook? Er is dan ook 
kinderzegen en Kliederkerk.

Verbeteren geboortezorg 
in Somalië.
Hierbij de opbrengst van de 
Adventsactie 2019 die wij in de  
adventstijd gehouden hebben.
De Sinterklaasdeurcollecte € 67,80
De deurcollecte op kerstavond € 111,57
Kerstkaartenverkoop € 85,-

Een mooi totaal bedrag van € 264,37 
ter ondersteuning van professionele 
geboortezorg en begeleiding aan 
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Dinsdagmorgen
11 februari 9.30 uur Eucharistie in Oud 
Ade. Voorganger is pastor B. Bosma. 
Na de viering is er koffie op de pastorie.
25 februari 9.30 uur Viering van woord 
en communie in Oud Ade. Voorganger 
is diaken A. van Aarle.

Communieronde

Op Oud Ade en Rijpwetering is er gele-
genheid om thuis de Heilige Communie 
te ontvangen op de eerste en derde 
dinsdag van iedere maand. En dat is 
voor deze maand op dinsdag 4 en 18 
februari. Voor Oud Ade kunt u contact 
opnemen met mevrouw Bep de Jong, 
tel. (071) 501 26 86 en voor Rijpwe-
tering met mevrouw Truus Koek, tel. 
(071) 501 86 91. Als u interesse heeft 
om hier aan deel te nemen, laat het 
dan tijdig weten, zodat wij dit op tijd 
voor u kunnen verzorgen. De Heilige 
Communie wordt dan ’s morgens tus-
sen 9.30 en 10.30 uur gebracht.

Tot ziens misschien.

Kindje wiegen Oud Ade
Na een jaar van afwezigheid was er 

gelukkig op Eerste Kerstdag weer 
kindje wiegen in de kerk van Oud Ade. 
De allerkleinste kinderen zaten rondom 
Odrada Duivenvoorden die dit keer het 
kerstverhaal vertelde. Tussendoor wer-
den de bekende kerstliedjes gezongen 
en konden de kinderen met muziek-
instrumenten zelf meedoen. Jolanda 
van Berkel was aanwezig met enkele 
kinderen van het koor LOSZ om de 
kerstliedjes te ondersteunen. Ook door 
de ouders en opa’s en oma’s werd er 
enthousiast meegezongen met de be-
kende kerstliedjes. Het was een goede 
opkomst maar er kunnen altijd nog 
meer kinderen bij. Ook werd de mooie 
kerststal weer bewonderd. Na afloop 
kregen de kinderen nog een traktatie. 
Met dank aan Odrada en de anderen 
voor de organisatie.

Een bezoeker

Gezinsviering op 9 februari 
om 9.15 uur in de kerk van 
Rijpwetering 
Jezus is de berg opgegaan en geeft 
onderricht aan zijn leerlingen. Hij doet 
niet moeilijk, maar heeft het over hele 
gewone, maar wel belangrijke dingen: 
zout en licht. Maar wat Hij zegt is wel 
ongewoon: “Jíj bent zout; jíj bent licht”. 
Het is geen vraag, maar een opdracht. 

In de eerste gezinsviering van 2020 
gaan we het met diaken André van 
Aarle en het kinderkoor LOSZ over dit 
bijbelverhaal hebben. Ook zal er een 
speciale kinderzegen zijn en zullen de 
nieuwe communicanten zich voorstel-
len. Hartelijk welkom in de kerk.
Na de viering is er gelegenheid voor 
ontmoeting met koffie en thee, en 
limonade voor de kinderen.

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 
Katrin van Polanen

Parochieavond Rijpwetering/ 
Oud Ade
Op vrijdagavond 14 februari organise-
ren de beheercommissie en de pasto-
raatgroep van onze dorpen, samen met 
het overkoepelend parochiebestuur, 
een parochie avond. Op deze avond 
zullen diverse thema’s aan de orde 
komen zoals bijvoorbeeld vitaliteit van 
de kerk en de aansluiting die de kerk 
heeft bij het dorpsleven. Maar ook, hoe 
zien we de toekomst. Geen eenvoudige 
onderwerpen natuurlijk, zeker niet als 
mensen de kerk op afstand hebben 
gezet. Ook die mensen willen wij heel 
graag horen.

Daarom is iedereen van Rijpwetering 
en Oud Ade van harte welkom en krijgt 
men gelegenheid om tijdens deze 
bijeenkomst, die ongeveer twee uur zal 
duren, zijn of haar mening te geven. 
De bevindingen van deze avond zullen 
worden teruggekoppeld naar het paro-
chiebestuur. Plaats: Kantine SV ROAC.
Aanvang: 19.30 uur.

Franciscus parochie  

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

Lief en leed

Gedoopt
24 november  Jiske van der Zwet
   dochter van Paul en Esther van der Zwet

Overleden
17 november  Catharina van der Ploeg- van der Steen   99 jaar
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Franciscus parochie  

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Van de pastoraatgroep
Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat zal 
het ons allemaal weer brengen. Wij 
wensen u allen een mooi en gezond 
2020 toe. Op 13 januari hadden wij als 
pastoraatgroep onze eerste vergade-
ring van 2020. We keken terug op de 
kerstvieringen en concluderen dat we 
mooie en goedbezochte vieringen had-
den voor jong en oud.

Op zondag 9 februari om 10.00 uur zal 
de eucharistieviering weer uitgezonden 
worden vanuit de Petruskerk. Deze 
keer zingt kinderkoor De vrolijke noot 
uit Katwijk tijdens deze eerste TV-vie-
ring van dit jaar. Uiteraard is iedereen 
van harte welkom bij deze viering.
Verder bespraken we alvast wat voor-
bereidingen voor het paasfeest met de 
volgende oproep aan u.

Inleveren palmtakjes 

Op 26 februari is het Aswoensdag. De 
naam Aswoensdag is afgeleid van het 
gebruik om een askruisje op het voor-
hoofd van gelovigen te plaatsen door 
de priester. Het is afkomstig van ver-
brande palmtakken of buxustakken die 
het jaar daarvoor werden gebruikt voor 
de viering van Palmpasen, vermengd 
met wat olijfolie voor de hechting op 
het voorhoofd. De as herinnert ons aan 
onze eigen sterfelijkheid en is tevens 
een uiting van boetvaardigheid jegens 

God en uitzien naar een nieuw begin. 
In het weekend van 15/16 en 22/23 
februari kunt u uw oude palmtakjes 
inleveren in de manden, die in de hal 
van de Petruskerk klaarstaan.

Aanbidding
In de periode voor Pasen bent u op za-
terdag van 13.00 – 14.00 uur welkom in 
de Petruskerk voor de Aanbidding, om 
13.30 uur bidden we dan met elkaar 
het middaggebed. Dit vindt plaats van 
29 februari t/m 4 april.

Ideeënbus
Weet u dat er een ideeënbus in de hal 
van de Petruskerk staat? Heeft u een 
goed idee voor ons of wilt u iets aan 
ons kwijt, schrijf het ons. Tijdens onze 
eerstvolgende vergadering wordt dit 
besproken en krijgt u antwoord op uw 
vraag of idee!

Namens de pastoraatgroep, 
Agnes van Berkel

Onderhoudsmededeling
Vanwege onderhoudswerkzaamheden 
zal het Mariabeeld in de Mariakapel bij 
de Mariakerk binnenkort tijdelijk ver-
wijderd zijn. Na deze werkzaamheden 
zal ze haar plaats met uitzicht op deze 
mooie kerk uiteraard weer innemen. 

Namens de BCP, Niels Kleyn

Adventsactie:
geboortezorg Somalië
Beste parochianen
Dank u voor de gaven die u voor het 
goede doel geschonken heeft. Zo kan 
de geboortezorg in Somalië door u 
steun verbeterd worden en worden 
er levens gered. Ook waren we zeer 
blij, dat u met grote getale koffie met 
beschuit met muisjes bleef nuttigen, 
het was dankzij Janny dat dit kon. Het 
bedrag dat door collectes, opbrengst 
KBO en in de zuil, bij elkaar is gebracht 
is € 374, -, nogmaals, hartelijk dank.

Jolanda en Thea van de M.O.V.

Misdienaars gezocht 
Heb jij je Eerste Heilige Communie ge-
daan, of ga je dit binnenkort doen? 
De pastoor en zijn team zoeken nieuwe 
misdienaars die hem willen helpen bij 
de vieringen. Je doet dit natuurlijk niet 
alleen maar altijd samen met andere 
misdienaars of acolieten (misdienaars 
die 14 jaar of ouder zijn). Zij gaan je 
natuurlijk helpen om alles te leren over 
het misdienaar zijn! Als je sport of op 
het kinderkoor zit of gewoon soms wilt 
uitslapen, dan is dat geen probleem. 
Er wordt altijd van tevoren gevraagd 
wanneer je wel of niet kunt dienen. Ben 
je nieuwsgierig of denk je er over om 
misdienaar te worden? Stuur dan een 
e-mail aan misdienaarsvanemanuel@
gmail.com. De werkgroep neemt dan 
contact met je op zodat we eens kun-
nen afspreken voor een kijkje achter de 
schermen en wat meer uitleg.
Zien we je gauw?

Ingrid van Rijn, Werkgroep Acolieten/
Misdienaars
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Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Kerstwandeling 2019
Op zondagavond 22 december zijn 
er 472 mensen, in de regen, op weg 
gegaan naar Bethlehem. De laatste 
groepen liepen gelukkig droog.
Zij werden in groepen op weg ge-
stuurd. “Iedereen moest het weten”, 
zei de heraut. De groepen hoefden niet 
zelf te zoeken naar de weg, zij kregen 
een bekwame gids mee. Zij kwamen via 
de werkplaats van Jozef in het prach-
tige paleis van Koning Herodes. Men 
kon daar pas vertrekken als zij beloofd 
hadden dat zij zouden komen vertellen 
waar ze het koningskind gevonden had-
den. Op het paadje naar het zwembad 
stond een groep Romeinse soldaten en 
iedereen moest door de poort lopen. In 
de herberg, die daarna bezocht werd, 
was geen plaats. Wel kreeg iedereen 
een heerlijk plakje kerstbrood en cho-
colademelk. De herders, die de groe-
pen daarna tegen kwamen hadden het 
koud en verlangden naar de geboorte 
van de Messias. Vervolgens vonden de 
groepen de wijzen. Zij vertelden over 
de betekenis van de ster. Jozef en Ma-
ria vertelden aan de mensen waarom 

hun baby een bijzondere baby was.
Daarna kon iedereen zich warmen in 
Schakelkerk en genieten van de kof-
fie of de warme chocolademelk met 
beschuit met muisjes. In de kerk werd 
de wandeling afgesloten door domi-
nee Christa Jonkheer en pastoor Jack 
Glas met liedjes, een gedichtje en een 
gebed.
Iedereen die mee heeft geholpen om 
dit mogelijk te maken willen wij harte-
lijk bedanken!

De kerstwandeling commissie: 
Wendy Huigsloot, Joze Koot, Carla van 
Ruiten, Henriette van Buuren en Marian 
van Velzen.

Maria Lichtmis 
In het eerste weekend van februari is 
er al direct een bijzonder feest. Veertig 
dagen na Kerstmis vieren we dan, zoals 
het officieel heet, “de presentatie van 
de Heer”. Velen kennen dit feest als 
“Maria Lichtmis”. 
Het wordt een feestelijke viering waar-
voor in we in het bijzonder families met 
kinderen willen uitnodigen. Maar na-
tuurlijk niet alleen hen: iedereen, jong 
en oud, is van harte uitgenodigd op dit 
feest! De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door Cadans. 
Met degenen die willen en kunnen 
zullen we de lichtprocessie lopen met 
kaarsjes. Voor de kinderen een speciale 
“kinderzegen”. Aan de ouders van de 
dopelingen van afgelopen jaar wordt 
ook de doopschelp overhandigd. 

Graag tot zondag 2 februari in de vie-
ring van 9.15 uur. 

Pastoor Jack Glas

Doordeweekse vieringen
Petruskerk Iedere dinsdag 09.00 uur 
m.u.v. 25 februari.
Gogherweide iedere vrijdag 09.30 uur
Zorgcentrum Jacobus iedere zaterdag 
16.00 uur (Let op: deze maand ook de 
eerste zaterdag).

Lief en leed

Overleden
26 november  Jacobus Theodorus Termeulen  94 jaar
26 november  Nicolaas Josephus van Ruiten  85 jaar 
15 december   Theresia Johanna Maria van Hameren  79 jaar
6 januari   Cornelis Josephus Gijsbertus Bouwmeester  89 jaar
10 januari   Gerardus Cornelis Vermij  85 jaar
14 januari   Maria Catharina Elisabeth van Egmond  61 jaar

Huwelijksjubileum
1 februari   Piet en Alie van Egmond  70 jaar  
   (viering om 16.00 uur in zorgcentrum)

Parochieavond
H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Dinsdag 18 februari 2020,19.30 uur
Entree vanaf 19.00 uur

Hoe ziet onze kerk er in 2030 uit?
Hoe houden we onze geloofsgemeenschap in stand?

Hoe vinden we aansluiting bij het dorpsleven?
Over deze vragen gaan we graag in gesprek met parochianen en dorps-
genoten. Hoe denkt u over de situatie en de toekomst van de katholieke 

kerk in onze regio? Samen een visie ontwikkelen voor de kerk van morgen:
daar hebben we u bij nodig!

Uw mening doet ertoe!
Praat mee over het toekomstig beleid en blijf niet aan de kant staan. We 

verwelkomen u graag op de bijeenkomst. Noteer de datum in uw agenda!
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Geloofsvraag 

Wat was dat voor dansje aan het eind? 
vroeg een meisje.
Dat was een zegen van Sint Patrick 
waarin we God vragen ons het goede 
te geven. 
Patrick zei: God is altijd bij je. 
Om dat te voelen, maak ik gebaren.
En je zegt daarbij:
Moge God voor je uitgaan, om jou  
de goede weg te wijzen.
Moge God naast je gaan, als een 
goede vriend(in) aan wie je alles 
mag vertellen.
Moge God achter je gaan, om jou  
te verdedigen tegen aanvallen.
Moge God onder je zijn, om je op  
te vangen als je mocht vallen.
Moge God in jou zijn, om je te  
troosten als je verdrietig bent.
Moge God boven jou zijn, om je te 
zegenen. 

Ik wens jullie dit jaar veel zegen!

Pastor Heleen van de Reep

De Kersttijd duurt veertig dagen en op 2 februari eindigt 
deze tijd officieel. Achter ons ligt een periode van jaarfees-
ten waarin het (kaars)licht een belangrijke rol speelde. Nu 
het buiten al lichter gaat worden, is het “afgelopen met het 
kaarslicht binnen“. Maria-Lichtmis is de herdenking van de 
“Opdracht van de Heer in de Tempel”, waarbij Jezus, zoals 
elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan 
God. Maria Lichtmis is laatste lichtfeest, na een periode 
van tweemaal 40 dagen. Het Sint Maarten-feest is het eer-
ste lichtfeest op 11 november, 40 dagen vóór Kerstmis.

Kaarsen wijden met Maria Lichtmis
De naam “Lichtmis” komt van een heel oud gebruik. Families lieten op 2 februari 
hun kaarsen wijden, die zij daarna een heel jaar lang zouden gebruiken. Ook hield 
men een kaarsenprocessie vóór de mis. Tijdens de mis bleven dan de kaarsen 
branden, zodat je echt van een “Lichtmis” kon spreken.

Licht voor de schepping
Maar Maria Lichtmis is ook het feest van het steeds sterker wordende daglicht. 
Maria Lichtmis kan op vele manieren worden gevierd, van heel klein tot heel groot. 
Het is, in Noord Europa en België, gebruikelijk om met Maria Lichtmis pannenkoe-
ken te eten.  Een bekend ritueel is het omsmelten van de kaarsstompjes die we in 
de afgelopen lichtjestijd verzamelden. Deze kaarsenrestjes hebben we niet meer 
nodig nu het weer lichter wordt. 

Walnootbootjes maken van kaarsenrestjes
De kaarsstompjes kun je au bain-marie smelten. De walnoten vol gieten met de 
gesmolten was. Zodra de was wat begint te stollen steek je er het lontje in. Raak 
de bodem, maar druk niet door. Een en ander af laten koelen. Zodra alles goed 
gekoeld en gestold is, kun je de kaarsjes in een bakje met water laten drijven en 
aansteken. Lont is verkrijgbaar bij https://hetnieuwelicht.nu/.

Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius

Op 3 februari, de liturgische feestdag van de heilige Blasius, wordt in veel kerken na de eucharistieviering de gelegenheid 
geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester (of diaken) houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in 
Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovige. 

Historisch is er nagenoeg niets over de Heilige Blasius bekend, behalve dat hij in de 
4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop 
van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Chris-
tus zou hij na een gruwelijke marteling zijn onthoofd. Zijn verering, is pas in de Middeleeu-
wen door de kruisvaarders vanuit het Oosten naar West-Europa overgebracht. Het meest 
bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door 
een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gele-
gen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. 

2019 Marjet de Jong - Bronnen: ontwerpt.nl, Geloven Thuis, Wikipedia.

Parochieavond
H. Petruskerk, Roelofarendsveen

Dinsdag 18 februari 2020,19.30 uur
Entree vanaf 19.00 uur
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Update Adventsactie voor Somalië
De afgelopen Adventsperiode hebben de MOV-werkgroepen 
in alle kernen actie gehouden om een gezondheidscen-
trum in Dolow in Zuid-Somalië te ondersteunen, waar de 
internationale hulporganisatie Trócaire werkzaam is. Na de 
burgeroorlog én door klimaatsverandering in Somalië, is een 
groot gedeelte van de inwoners terecht gekomen in opvang-
kampen. Voorzieningen zijn er nauwelijks; kennis en hygiëne 
ontbreken en de werkwijze van traditionele vroedvrouwen 
leidt helaas nog steeds tot het hoogste sterftecijfer ter we-
reld voor moeders en pasgeborenen. Dankzij de landelijke 
Adventsactie hebben we dankzij uw donaties zeker verschil 
kunnen maken. Onderstaand overzicht toont toont de be-
dragen dat elke kern heeft gedoneerd:

OPBRENGST ADVENTSACTIE 2019 per kern
Aarlanderveen € 665,30
Langeraar € 911,99
Nieuwkoop incl. bejaardenhuis € 734,85 
Nieuwveen € 585,55
Noorden incl. bejaardenhuis € 718,95 
Zevenhoven € 454,80
Maaltijd 9 dec. in Nieuwkoop € 623,50
Roelofarendsveen € 374,00
Leimuiden € 264,57 
Hoogmade € 423,90 
Rijpwetering-Oud Ade € 354,90

Totaal € 6.112,31

De MOV werkgroep van de Clara heeft weer een grootse 
maaltijd gehouden op 9 december in het Parochiehuis in 
Nieuwkoop, waar we 65 bezoekers mochten verwelkomen. 
Naast de ‘Somalische’ gerechten, gemaakt door de werk-
groep zelf, heeft Armina, een Somalische inwoonster uit 
Nieuwkoop, écht bijzonder lekkere hapjes gemaakt voor 
deze gelegenheid. 
Shukri Mohamed, werkzaam bij Participe in Alphen aan den 
Rijn, heeft een enthousiast, soms ook emotionele presenta-
tie gehouden over haar ervaringen hoe zij als vluchtelinge 
(met 4 kinderen) in Nederland ‘warm’ is ontvangen (in Dren-
the). Verder heeft ze verteld over de erbarmelijke omstan-
digheden in Dolow zelf. Voor ons was het fantastisch om bij 
deze maaltijd/presentatie meerdere Somalische inwoners uit 
onze omgeving te kunnen betrekken. 

Namens de federatieve MOV-werkgroep, 
Agatha Keijzer

OMZIEN naar de ander   

Thema 2020: Werken aan je toekomst 
Goed onderwijs biedt toekomstperspectief 
De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd 
2020- van 26 februari tot en met 12 april- staat in het teken 
van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikke-
lingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen name-
lijk beter in staat en redelijk inkomen te verdienen en even-
tueel een eigen bedrijf op te zetten. 

Vervolgonderwijs is echt noodzakelijk 
Miljoenen mensen doen ongeschoold, slecht betaald werk- 
vaak in onacceptabele omstandigheden- en leven ondanks 
hun baan in armoede. Een goed opleiding kan daar veran-
dering in brengen en er voor zorgen dat de mensen een 
fatsoenlijk inkomen gaan verdienen, Dat maakt hen econo-
misch en maatschappelijk sterker en vergroot hun toekomst-
perspectief. Onderwijs is dus erg belangrijk. Tegenwoordig 
gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelings-
landen naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 
procent. Hoewel er veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen 
nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonder-
wijs niet voldoende om een goede baan te vinden. Net als in 
Nederland is een vervolg opleiding echt noodzakelijk. 

Waarom voortgezet onderwijs loont:
• Een extra jaar scholing levert tot 10% meer inkomen op.
• Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind 

trouwt voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent.
• Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen 

vaker een leidende rol op zich in de gemeenschap, bijvoor-
beeld bij het oplossen van conflicten.

• Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert 
de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend 
mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleidingen 
kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet 
onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog 
veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te 
helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie 
te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.
De Clara- en Franciscusfederatie gaan verschillende acties 
houden. Zoals een vastenmaaltijd, plantenverkoop, scholen 
bezoeken etc. U kunt hier meer over lezen op de pagina’s 
van uw kern of volgende maand op het inlegvel.

MOV vrijwilligers van de Clara- en Franciscusparochie
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Algemeen
De Kozakken komen! 
 
Nieuwkoop viert in 2020 het 750 jarig bestaan. Voor de mo-
numentale O.L.V. Hemelvaartkerk ook een mooie reden om 
voor 2 februari het Alphens Kozakkenkoor uit te nodigen 
voor een feestelijk concert. De Kozakken, die ook in 1813 in 
Nederland waren, streden daarmee om het leger van Na-
poleon te verslaan en terug te dringen. Een gedreven groep 
en die gedrevenheid geldt ook nog steeds voor het Alphens 
Kozakkenkoor. Hun Wit-Russische dirigent Arkadi Gankin 
heeft zijn manschappen in hun korte bestaan tot een hoog 
niveau weten te brengen. Met hun optreden in binnen- en 
buitenland weten ze het publiek altijd weer in vervoering te 
brengen. 

Het koor brengt een heel gevarieerd programma ten ge-
hore. Ook zijn er verschillende solistische optredens vanuit 
het koor. In deze monumentale kerk in Nieuwkoop met zijn 
mooie akoestiek zullen de sonore stemmen van de bassen 
en baritons machtig afsteken tegen de heldere 1e en 2e te-
noren. De muzikale leiding wordt mede verzorgd door Arkadi 
Gankin en de vaste begeleidster van dit mannenkoor Sheila 
Moens op de bajan, de Russische knoppenaccordeon. Daar-
naast zal de van oorsprong Oekraïense Anna Samoilova met 
haar virtuoze vioolspel ook in Nieuwkoop de gevoelige snaar 
weten te raken. Kortom een concert dat u niet mag missen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.alphenskozakkenkoor.nl.
Prijs is € 15, - incl. een consumptie. Er zijn méér consumptie-
bonnen verkrijgbaar in de kerk.
Het Alphens Kozakkenkoor zal zondagmiddag 2 februari om 
14.30 uur hun best gaan doen met hun stemmen ook de 
harten van Nieuwkoop te veroveren.

Actie Kerkbalans 

Natuurlijk weet u wel dat een huwelijks- of uitvaartdienst 
niet vanzelf tot stand komt, dat de kerk niet vanzelf opent en 
sluit en het licht brandt, dat het er niet vanzelf schoon is en 
onderhouden, dat er op allerlei gebied ondersteuning is bij 
diensten. En dat dat niet kan zonder de inzet van onze vrijwil-
ligers. 

Maar natuurlijk wilt ook u wél dat dit alles blijft bestaan. Dat 
gaat echter niet vanzelf, ook al kunnen we veel met onze 
vrijwilligers. Onderhoud binnen én buiten, schoonmaak, 
energie enz. kosten veel geld. Help ons te zorgen dat dit alles 
kan blijven bestaan: Geef via de actie Kerkbalans. Kerkbalans 
is een jaarlijkse actie waarbij we de parochianen vragen om 
een bijdrage in de exploitatiekosten. Geen deelnemer aan 
de Kerkbalans maar wel geprikkeld door dit bericht? U kunt 

altijd doneren op het rekeningnummer van de kern waar u 
woont.  De nummers staan bij de contactinformatie op de 
een na laatste pagina van Samenstromen. Namens alle pa-
rochianen, vrijwilligers en iedereen die de kerk en haar rol in 
de samenleving een warm hart toedraagt. 

Bedankt!!

Dank U voor alle Kerst- en 
Nieuwjaarswensen!
Met het feest van de Doop van de Heer 12 januari hebben 
we de kersttijd weer afgesloten. Inmiddels zijn we alweer 
druk bezig met de voorbereidingen voor de veertigdagentijd 
die eind februari begint… 

En toch… we mogen daarbij een belangrijke waarschuwing 
niet in de wind slaan. Zeker voor ons, als gelovigen klinkt 
de oproep: neem voldoende rust en leef in het moment en 
met God. Als we maar doorgaan en doorgaan, dan missen 
we juist de mooie dingen van ons leven. Dat zijn ook vaak de 
momenten van dankbaarheid, de momenten dat God zich 
even laat zien. 
Zo kijken we ook met dankbaarheid terug op een mooie 
kersttijd en daarbij ook naar alle Kerst- en Nieuwjaarswen-
sen die we elkaar hebben gestuurd. Vaak prachtige kaarten 
die ook wij, als leden van het pastoraal team van u mochten 
ontvangen. We waarderen die wensen, we zien ze ook als 
een blijk van steun in die drukke tijd. 

Vanwege het grote aantal gaat het ons helaas niet lukken om 
een ieder persoonlijk te bedanken. Vanaf deze plek wil ik dat 
daarom in één keer doen, namens het hele team: heel veel 
dank!

Pastoor Jack Glas
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Kerstdiner Stichting Huiskamer 
Noorden
 
Op Tweede Kerstdag hebben een aantal enthousiaste kook-
vrijwilligers van Stichting Huiskamer Noorden een voortreffe-
lijk kerstdiner bereid voor onze bezoekers van de Huiskamer.
Juist in deze periode zijn er mensen die zich eenzaam voe-
len en is het heel fijn dat deze mogelijkheid wordt geboden, 
waarbij natuurlijk de gezelligheid centraal staat.

Op doordeweekse dagen kunnen 55 plussers uit Noorden 
en omgeving gebruik maken van de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het diner welke dagelijks met verse producten 
wordt bereid door onze kookvrijwilligers. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om gezellig bij te kletsen bij een kopje thee/
koffie en/of mee te doen aan activiteiten zoals o.a. rummi-
kub, kaarten, sjoelen, bingo. Kortom, Stichting Huiskamer 
Noorden is heel actief voor de ouderen in de omgeving.

Zonder vrijwilligers zou dit niet gerealiseerd kunnen worden, 
heb je interesse om af en toe een keer een bijdrage te willen 
leveren horen we dat graag van je. Op maandag-/vrijdagoch-
tend zijn er bestuursleden aanwezig om je verder te 
informeren maar je kunt natuurlijk ook op de site kijken 
www.stichtinghuiskamernoorden.nl Hopelijk mogen we 
elkaar daar binnenkort een keer ontmoeten.

Voorzitter Gé Droog

Hulde aan het pastoraal team
 
De 25 vieringen die op kerstavond en Eerste Kerstdag zijn ge-
vierd in alle kernen van onze federatie zijn perfect verlopen 
dankzij de enorme inzet en wil van ons pastoraal team.

Clara & Franciscus Algemeen

Dank daarvoor!

Want iedereen kan weten dat het team niet 1x, maar soms 
wel 3x op kerstavond is voorgegaan in een viering. En daar-
voor ook een preek heeft voorbereid en reisde van de ene 
kern naar de ander. Om dan de eerste kerstdag ook weer 2 
vieringen te leiden Er wordt mijns inziens vaak te makkelijk 
gedacht over het vele werk wat onze voorgangers doen.
Daarom nogmaals: hulde aan u allen!

Marian Berkhout

Schuil- en schuurkerken 

Vandaag de dag zijn we er in onze parochiefederatie aan 
gewend dat er in vrijwel ieder dorp een markante kerk staat. 
In veel gevallen gaat het om opvallende in neogotische stijl 
gebouwde bedehuizen, die hoog uitsteken boven de platte-
landsdorpen. Kerken die doorgaans gebouwd zijn in het der-
de of vierde kwart van de negentiende eeuw, toen kerkbouw, 
big business’ was. Er was eigenlijk nergens een pastoor die 
zich níet inspande om, zijn’ parochie met een opvallend 
kerkgebouw te verrijken. Al die ,bouwpastoors’ wisten hun, 
beminde gelovigen’ te motiveren om het benodigde – vele – 
geld bijeen te krijgen.

Dat is niet altijd zo geweest! Lang geleden – in de tijd voor de 
Reformatie, die eind zestiende eeuw zijn beslag kreeg – had-
den de meeste dorpen ook al een kerkje of kapel. Maar de 
Reformatie wist zich die kerken toe te eigenen en de ,room-
sen’ of, papen’ hadden het nakijken. Zij werden uit hun kerk-
jes verwijderd en voortaan was het de dominee die er zijn 
predicaties ging houden en waarbij een deel van de katholie-
ken hem volgde. Deze mensen verruilden het aloude geloof 
voor de Nederduits gereformeerde kerk, de protestantse 
gemeente, die in 1816 officieel Nederlandse Hervormde Kerk 
ging heten. 

De katholieken werden min of meer gedegradeerd tot een 
,tweederangs volkje’. Het was hun na de Reformatie verbo-
den om hun geloof te belijden in een gebouw dat van buiten 
duidelijk als een katholieke kerk was te herkennen.  Maar ze 
waren niet voor een gat te vangen! Men nam zijn toevlucht 
tot burgerhuizen, boerenstallen en schuren en kwamen daar 
,in het geheim’ bijeen. Maar zo geheim bleef het niet in de 
kleine dorpsgemeenschappen, want de plaatselijke schout 
– die erop moest toezien dat de plakkaten of wetten van de 
Staten-Generaal werden gehandhaafd – wist natuurlijk best 
waar de ,paapse superstitiën’ of ,bijgelovige praktijken’ wer-
den gehouden.

Er is helaas niet zo heel veel bekend over de schuil- en 
schuurkerkjes die er ook in het gebied van de Clara- en Fran-
ciscusfederatie geweest zijn. In sommige gevallen weten we 
wel waar ze gestaan hebben maar over het interieur weten 
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we weinig tot niets; afbeeldingen bestaan er vrijwel niet. 
Toch zijn er enkele prenten bekend van het uiterlijk van som-
mige van die schuurkerkjes. In mijn archief zitten er enkele 
van Hoogmade. Een tekening van het huisje van de zeven-
tiende-eeuwse missionaris van Oud Ade en Rijpwetering en 
op welks zoldertje werd gekerkt, is eveneens overgeleverd. 
En dan zijn er nog een paar interessante afbeeldingen be-
kend van de boerderijkerk in Nieuwkoop.

Van Leimuiden is bekend dat de gelovigen in die tijd bijeen 
kwamen op het terrein van een voormalige scheepswerf. 
Voor de bouw van een schuur die tot kerk moest gaan die-
nen kreeg men in het midden van de achttiende eeuw, in 
1752, van de Staten van Holland de goedkeuring. Maar be-
paald werd dat het geen bouwwerk mocht worden waaraan 
men direct kon zien dat het om een paapse vergaderplaats 
ging! Tot de bouw in 1856 van de nog altijd bestaande kerk 
van Sint-Jan de Doper – de oudste kerk in onze parochiefede-
ratie! – hebben de Leimuidenaren en Rijnsaterwoudenaren 
hier aan hun geloofsverplichtingen voldaan.

Ook in Hoogmade ging het zo. Daar kregen de katholieken 
in 1742 van de Staten van Holland het groene licht voor de 
realisering van een ,schuurkerk’. Er waren wel enkele voor-
waarden aan de toestemming verbonden. Aan de bouwteke-
ning daarvan is inderdaad te zien dat het hier eveneens ging 
om een simpel gebouw dat in niets verschilde van andere 
boerenschuren in die dagen. Pas in 1857 kreeg het geheel 
meer het aanzien van een echte kerk, compleet met een 
torentje. Maar toen waren de tijden, na het Vrijheid, Gelijk-
heid en Broederschap van de Fransen al heel wat soepeler 
geworden. Rijpweterings houten schuurkerkje kreeg in het 
begin van de negentiende eeuw wat meer het uiterlijk van 
een kerk, toen er een torentje op werd gezet.

Uit een missieverslag uit 1807 leren we, dat er in Nieuwkoop 
een eind zuidwaarts buiten het dorp een priesterwoning 
stond met een ,capel’ daaraan vast gebouwd. Een ander 
heette zo bouwvallig, dat het dreigde in te storten, terwijl de 

gelovigen de kosten van een reparatie niet konden betalen. 
Maar in 1848 kon er toch een afdak worden aangebouwd, 
zoals bijgaande afbeelding toont. Pas in 1852 kreeg de statie 
Nieuwkoop in het dorp een nieuwe kerk. In Noorden be-
stond de kerk uit niet meer dan een eenvoudige boerderij 
met een rieten dak. De benedenverdieping werd als pastorie 
gebruikt en de zolderverdieping als kerk. In 1816 kreeg de 
Noordense missionaris toestemming aan de boerderij een 
kerkje te bouwen, voorzien van een aardig dakruitertje of 
spitsje. In 1884 werd het geheel gesloopt en verrees de te-
genwoordige Sint-Martinuskerk. 

Hans van der Wereld

Luisteren naar de hemel

Er valt van alles uit

De hagel hagelt hagelwit

De regens klateren luid

Luister als de storm begint

Naar het donderen 

van de donder

Luister naar

de lentewind

Hij fl uistert zo bijzonder

En luister naar het lieve lied

Van vogels in de luchten

Kijk omhoog naar het blije blauw

En hoor de mensen zuchten...

Toon Hermans
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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 
1 februari 
Maria Lichtmis

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jubilans 
• Blasiuszegen 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• J. Glas

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger

zondag 
2 februari 
Maria Lichtmis

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

13.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Samenzang 
• Kinderzegen (na de viering een  
   broodje knakworst) 
• A. van Aarle 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• Kinderzegen 
• A. Vijftigschild

zaterdag
8 februari

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
9 februari

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Tilburgs Byzantijns Koor 
• P. Brenninkmeijer  

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

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

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

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

zaterdag 
15 februari

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lord's Voice 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantabo 
• A. van Aarle

zondag 
16 februari

10.00 uur 
• Peuter- & Kleuterkerk

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• A. van Aarle

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

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

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

zaterdag 
22 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

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

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

zondag 
23 februari

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• J. Glas

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Waïmbaji 
• J. Glas

woensdag 
26 februari 
Aswoensdag

9.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Cantors 
• H. van de Reep

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Andante 
• Parochiaanvoorganger 

9.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Cantabo 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Oecumenische Aswoensdag- 
   viering 
• Revival 
• A. van Aarle + Ds. G. van 't Kruis +    
   Ds. J.W. van Dijk

zaterdag 
29 februari 
1ste 40 Dagen

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

viering vervalt  
(i.v.m. de afscheidsviering 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

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

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

  ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag 
1 februari 
Maria Lichtmis

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Jubilans 
• Blasiuszegen 
• A. van Aarle 

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Andante 
• J. Glas

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger

zondag 
2 februari 
Maria Lichtmis

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

13.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Samenzang 
• Kinderzegen (na de viering een  
   broodje knakworst) 
• A. van Aarle 

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Caecilia 
• B. Bosma

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cantabo 
• Kinderzegen 
• A. Vijftigschild

zaterdag
8 februari

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
9 februari

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Tilburgs Byzantijns Koor 
• P. Brenninkmeijer  

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

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

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

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

zaterdag 
15 februari

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Lord's Voice 
• B. Bosma

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantabo 
• A. van Aarle

zondag 
16 februari

10.00 uur 
• Peuter- & Kleuterkerk

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• A. van Aarle

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

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

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

zaterdag 
22 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Samenzang 
• B. Bosma 

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

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

zondag 
23 februari

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• De Cantorij 
• J. Glas

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

11.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Waïmbaji 
• J. Glas

woensdag 
26 februari 
Aswoensdag

9.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• De Cantorij 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Cantors 
• H. van de Reep

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Andante 
• Parochiaanvoorganger 

9.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Cantabo 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Oecumenische Aswoensdag- 
   viering 
• Revival 
• A. van Aarle + Ds. G. van 't Kruis +    
   Ds. J.W. van Dijk

zaterdag 
29 februari 
1ste 40 Dagen

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

viering vervalt  
(i.v.m. de afscheidsviering 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

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

FEBRUARI 2020
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  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen  
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag 
1 februari 
Maria Lichtmis

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

zondag 
2 februari 
Maria Lichtmis

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Enjoy 
• Locatie: Drieluik (presentatie  
   communicanten, koffie na 
   de viering) 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag
8 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans 
• B. Bosma 

zondag 
9 februari

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot  
   (uit Katwijk aan de Rijn) 
• TV-viering 
• J. Glas

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Kinderkoor LOSZ 
• Gezinsviering met kinderzegen,
  presentatie van de Eerste  
  Communicanten (na de viering
  koffie en limonade) 
• A. van Aarle

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Inspiratie 
• Locatie: Drieluik 
• Parochiaanvoorganger

zaterdag 
15 februari

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Gebedsleider 

zondag 
16 februari

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

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

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

zaterdag 
22 februari

zondag 
23 februari

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• Inzegening verzamelgraf 
• B. Bosma 

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

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

woensdag 
26 februari 
Aswoensdag

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• St. Caeciliakoor 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Dameskoor OA/RW 
• M. Hoogenbosch 

10.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Locatie: Verzorgingshuis  
  Woudsoord (Woubrugge) 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
29 februari 
1ste 40 Dagen

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

viering vervalt
(i.v.m. de afscheidsviering van pas-
tor 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 

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

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

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

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



  ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE FEBRUARI 2020

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 
1 februari 
Maria Lichtmis

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

zondag 
2 februari 
Maria Lichtmis

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• J. Glas 

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Enjoy 
• Locatie: Drieluik (presentatie  
   communicanten, koffie na 
   de viering) 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag
8 februari

19.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Resonans 
• B. Bosma 

zondag 
9 februari

10.00 uur 
• Eucharistieviering 
• Kinderkoor De Vrolijke Noot  
   (uit Katwijk aan de Rijn) 
• TV-viering 
• J. Glas

9.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Kinderkoor LOSZ 
• Gezinsviering met kinderzegen,
  presentatie van de Eerste  
  Communicanten (na de viering
  koffie en limonade) 
• A. van Aarle

11.15 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Inspiratie 
• Locatie: Drieluik 
• Parochiaanvoorganger

zaterdag 
15 februari

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Cantors 
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur 
• Woord- & Communieviering 
• Dameskoor OA/RW 
• Gebedsleider 

zondag 
16 februari

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

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

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

zaterdag 
22 februari

zondag 
23 februari

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

9.15 uur 
• Eucharistieviering 
• Cadans 
• Inzegening verzamelgraf 
• B. Bosma 

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

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

woensdag 
26 februari 
Aswoensdag

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• St. Caeciliakoor 
• B. Bosma 

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Emanuelkoor 
• J. Glas 

19.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Dameskoor OA/RW 
• M. Hoogenbosch 

10.00 uur 
• Woord- & Gebedsviering 
• Locatie: Verzorgingshuis  
  Woudsoord (Woubrugge) 
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
29 februari 
1ste 40 Dagen

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

viering vervalt
(i.v.m. de afscheidsviering van pas-
tor 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 

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)

Wat wij lezen op de 
zondagen in februari

2 februari
Maria Lichtmis
eerste lezing: Mal. 3, 1-4
tussenzang: Psalm 24
tweede lezing: Hebr. 
2, 14-18
evangelie: Lc. 2, 22-40

9 februari
5e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 58,7-10
tussenzang: Psalm 112
tweede lezing: 1 Kor. 2,1-5
evangelie: Mt. 5,13-16

16 februari
6e zondag door het jaar 
eerste lezing: Sir. 15,15-20
tussenzang: Psalm 119
tweede lezing: 1 Kor. 2,6-10
evangelie: Mt. 5,17-37

23 februari
7e zondag door het jaar
eerste lezing: Lev. 
19,1-2.17-18
tussenzang: Psalm 103
tweede lezing: 1 Kor. 3,16-23
evangelie: Mt. 5,38-48

1 maart
1e 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
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Clara & Franciscus Algemeen

Woordzoeker februari
ACTIE 

ASKRUISJE 

ASWOENSDAG 

BIJDRAGEN 

COLLECTE 

DONATEUR 

DONEREN 

ENVELOPPE 

GELD

KERK 

NOODHULP 

ONDERWIJS 

PROJECT 

SCHOOL

SLACHTOFFER 

STIMULANS

VASTEN 

VASTENACTIE 

VASTENAVOND

 VASTENDOEK 

VASTENTROMMELTJE 

VEERTIGDAGENTIJD

VLUCHTELING 

VOORLICHTING 

VOORVASTEN 

WEESKINDEREN 

ZORGEN

Gij, de bron van licht en leven,
Gij zijt het Licht zelf
en ook het donker
is voor U geen duisternis.
Met uw zon verlicht Gij onze dag
en, als een zuil van vuur,
verlicht gij ook de nacht.

Uw liefde voor mensen
straalt ons toe
in de woorden en daden
van Jezus, de Christus,
Hij, Licht uit Licht.

Dat wij bij dat licht
onze weg mogen vinden,
en elkaar kunnen zien,

Dat dit licht
nooit dooft,
is wat wij U bidden.

Oplossing?
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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. 2 (maart 2020)  kunt u uiterlijk op 10
februari  aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad 
verschijnt omstreeks 28 februari.

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

 



JONGERENJONGEREN
Wie zit er in dat Pak?!
Mijn naam is Sabrina Hoogervorst. Ik ben 17 jaar oud. Ik zit 
op het mboRijnland in Leiden en volg daar de studie Leisure 
Travel en Hospitality. Ik zit nu in het eerste leerjaar van mijn 
opleiding. Als sport doe ik aan dansen. Ik train 1 keer per 
week met mijn team in Nieuwveen. Ik vind het erg leuk om 
te dansen. Verder zit ik ook op de Scouting. Bij de scouting 
Welverro in Langeraar heb ik het erg naar mijn zin. Ook hou 
ik wel van een feestje. Ik zit bij de carnavals vereniging bij de 
jeugdgroep. 

Ik ben nu ongeveer 2 jaar acoliet. Daarvoor was ik al 8 jaar 
misdienaar. Ik vind het erg leuk om acoliet te zijn. Het is toch 
wel best bijzonder om de pastor te helpen. En zo op deze 
manier bezig te zijn met het geloof. Als ik aan mijn vrienden 
zou moeten uitleggen wat acoliet zijn inhoud zou ik zeggen 
dat je in de kerk de pastor helpt op het altaar. Door bijvoor-
beeld de communie uit te delen of met de kaarsen staan bij 
het evangelie. En ook de mensen bewieroken hoort erbij. 

Crossover
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 deelgroepleider op het kamp. Crossover maakt 
onderdeel uit van het Celebrate Festival (een familieconferen-
tie) wat plaats vind van 24 april tot en met 1 mei in Voorthui-
zen. Kijk voor meer informatie op: celebratefestival.nl/tieners. AGENDA   

Yoran in Amerika
Bij het schrijven van dit stukje ben
ik al weer terug in Nederland. 
Vandaar ook dat ik deze column wil 
gebruiken om terug te blikken op de 
afgelopen periode. Vorige keer heb ik 
jullie verteld over mijn werkzaamheid bij de daklozeninstel-
ling. Hiernaast heb ik ook meegeholpen aan het opstarten 
van een jeugdgroep bij de pastorie waar ik verbleef. Dit deed 
ik samen met Jack, die voor deze rol was aangenomen, en 
nog een paar andere vrijwilligers. De tieners in deze buurt 
waren op het oog niet veel anders dan de tieners die ik bij 
Rock Solid in Aarlanderveen zie. Hun achtergronden zijn over 
het algemeen wel iets grimmiger. Sommige ouders zijn over-
leden aan drugsoverdosis, zitten in de gevangenis vanwege 
drugshandel of zijn amper thuis vanwege een verslaving. 
Daarom was het ook erg belangrijk om een goede jeugd-
groep op te zetten. De afl eiding en begeleiding die hier kan 
worden geboden zou zomaar het verschil kunnen opleveren 
voor latere levenskeuzes. Op het einde moet ik zeggen dat er 
een goed begin is gemaakt waarop kan worden doorgebor-
duurd.

Rock Solid Aarlanderveen – 2 februari

Solid Friends Noorden – 7 februari

Rock Solid Noorden – 21 februari

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

JONGEREN


