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Van de redactie
We leven momenteel in een tijd waarin voor veel mensen hun wereld kleiner wordt. Zo min mogelijk naar buiten, geen bezoek,
geen ontmoetingen. Ook in deze uitgave van de Samenstromen zult u het merken. We kunnen u niet laten uitkijken naar mooie
vieringen, een gezellige ontmoeting of een interessante bijeenkomst. In deze editie daarom geen rooster met vieringen, maar wel
veel mooie artikelen om te lezen. Niet alleen van uw eigen parochiekern, maar lees ook eens iets van uw buren. Zo kunnen we op
afstand toch dicht bij elkaar blijven.
Wij wensen u veel leesplezier en kracht in deze onzekere tijd.
Namens de centrale redactie: Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen

Eindig
Alles is eindig. Alles gaat voorbij. Wat je
ook gepresteerd hebt, gewonnen hebt,
verloren hebt, alles heeft een einde.
Je hebt jaren gewerkt aan een bedrijf,
je denkt dat het altijd zo zal blijven en
hoopt dat ook, zeker als het een succes
is. Maar de generatie na jou maakt er
wat anders van en breekt ongewild je
mooie bedrijf weer af en maakt er zo
een einde aan.
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Niets is voor de eeuwigheid. In Rouen
zag ik drie grote prachtige kerken staan
op loopafstand van elkaar. Allemaal gebouwd voor de “eeuwigheid”. Eén was
gerestaureerd, met de tweede waren
ze bezig, maar de derde had rood witte
linten om zich heen en bordjes die vertelden dat het gevaarlijk was er dicht
bij te komen vanwege vallende stenen.
En hoe graag de mensen ook die kerk
overeind wilden houden, het geld is er
simpel weg niet en eens zal het gebouw
gesloopt worden.
Ook het virus dat ons in de ban houdt
zal een keer zijn macht verliezen.
Een koning in de middeleeuwen had

een buitengewone absolute macht. Zijn
wil was wet. De tegenwoordige koningen hebben die macht niet meer. Iedereen die macht heeft (of vaker: DENKT te
hebben) zou zich moeten realiseren dat
die eindig is. Dictators leggen hun wil
op aan velen, maar beseffen niet dat zij
eens ophouden te bestaan en dat er na
hun leven geen macht meer is. Dat het
voorbij zal gaan. Dan hebben zij niets
meer te vertellen. Dan keert alles weer
terug of wordt hopelijk beter.
Ons leven is ook eindig, maar “Wie in
mij gelooft”, zegt Christus, “zal niet sterven in eeuwigheid” (Johannes 11:26)
Aan dát leven komt geen einde! Telt dat
dan alleen voor de mensen die in Hem
geloven? Ja, maar niet op de manier die
anderen ons opleggen. Als je gelooft
in de ware Liefde en daarnaar handelt,
geloof je in Zijn boodschap.
Aan alle andere dingen komt altijd een
einde, ook aan een virus, dat mag je
ook best geloven!
Rob Aupers

Pastoraal

En toen viel alles stil…
Op het moment dat ik dit schrijf gaat alle nieuws over het coronavirus. Misschien op het moment dat u
dit leest ook nog. Praatprogramma’s, kranten, interviews… corona domineert. Ik heb bewust de hele dag
Groot Nieuws Radio aanstaan of Radio Maria. Ik wil namelijk ook mooie positieve liederen en gesprekken
horen. Als een soort medicijn.
Alles wat zo vanzelfsprekend is of bleek
te zijn, is verdwenen. Alles is nu anders.
Buiten en binnen. Ook in de kerk is
alles anders. Geen weekendvieringen.
Uitvaarten moeten worden aangepast.
Alle vergaderingen worden afgezegd,
hoewel enkele door moeten gaan,
maar dan met gepaste afstand.
Groepsontmoetingen voor catechese
gaan niet door. De Eerste Heilige
Communievieringen die in april zouden
plaats vinden zullen verschoven
moeten worden. Huisbezoeken
minimaliseren en meer telefoneren.
Kortom, anders.
Het bijzondere vind ik dat alles wat zo
normaal en soms ondoordacht gebeurt,
nu opeens van veel waarde blijkt te zijn.
Mensen missen de zondagse vieringen.
Als ik op zondag door de kerk van
Langeraar loop (ik woon er tegenaan)
dan is dat toch een vreemd gevoel.
Zoiets van: Er klopt iets niet.
Christenen zijn mensen
van geloof, hoop en liefde
Vertrouwen/geloof hebben dat alles

in Gods hand ligt. Dat we niet hoeven
te vrezen, omdat vrees verlamt.
Vertrouwen dat Gods Naam “Ik zal er
zijn” een belofte is voor altijd. En dat
die belofte niet betekent dat ons leven
hier vlekkeloos verloopt, maar dat het
een belofte is, die als een veilige rode
draad door ons leven gaat. Dat geeft
rust en kracht.
Hoop op herstel en genezing. Maar niet
alleen dat. Want corona laat ons heel
subtiel en heel fors zien wat werkelijk
van belang is in het leven. Nee, dat
is niet hamsteren van toiletpapier,
maar de zorg om elkaar en de
verbondenheid. Dan is er ook nog de
hoop dat deze verbondenheid blijft als
dadelijk alles weer gewoon is. De hoop
dat wij ontdekken dat het belangrijkste
wat God ons gegeven heeft De Liefde
is. De liefde voor God en voor elkaar.

die zichzelf schenkt en de ander laat
opbloeien. God = liefde, zegt Johannes
in zijn brief (1 Joh 4:16).
Als kerkgemeenschap en als pastores
proberen wij er nu in het bijzonder
voor u te zijn. Maar wees alert,
en wees er ook voor anderen. En
bovenal, verlies het contact met uw
gemeenschap niet. Blijf in gebed
verbonden. Ook wanneer wij de Goede
Week en het hele Paastriduüm anders
zullen gaan vieren, is het van belang
dat wij verbonden blijven met elkaar.
Voor actuele berichten verwijs ik u naar
de website www.rkgroenehart.nl
en naar de Facebooksite van onze
federatie HH. Clara en Franciscus.
In gebed verbonden,
Diaken André van Aarle

Want de liefde is de voeding voor
ieder mensenhart. Heel de schepping
hunkert naar liefde. Zuivere liefde.
Geen liefde die zichzelf zoekt en uit is
op genot en eigenbelang, maar liefde
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Certificaat voor Astrid
In de afgelopen maanden volgde Astrid de Haas uit Roelofarendsveen de cursus Gebedsleider. Het bisdom organiseert deze cursus om parochianen te bekwamen in het
voorgaan in vieringen. De cursisten hebben veel geleerd
over liturgie. Het ging daarbij om gewone gebedsdiensten
en vieringen rond het overlijden van parochianen. Hoe zitten
die vieringen in elkaar? Welke liederen kies je? En hoe schrijf
je een overweging en gebeden. Het was niet alleen theorie,
maar ook praktijk en dus oefenen.

de Eerste Heilige Communie plaats kunnen vinden. Als
Ankerkernteam en medewerkers vinden we het heel jammer
dat we deze ronde niet met elkaar en de gezinnen kunnen
afmaken. Door de verschillende groepen wordt nagedacht
hoe via internet die laatste stapjes kunnen worden aangeboden. De gezinnen krijgen hier persoonlijk bericht over.
Dit geldt ook voor de gezinnen met een vormeling. Ook hun
bijeenkomsten zijn voorlopig afgelast. Zij krijgen persoonlijk
bericht over wanneer de draad weer wordt opgepakt.
Vier woorden
Nu we onzeker zijn over gezondheid en maatschappelijk
leven, werk en economie komt de vraag naar wat belangrijk
is, naar je anker, des te sterker naar voren. Mensen angstig
en onzeker, reageren soms te sterk of ongeremd. Maar we
zien ook hartverwarmende initiatieven waarmee mensen
anderen helpen; mensen klappen op hun balkon voor
werkers in de zorg.
Het doet mij denken aan vier woorden waarmee Jezus’ leven
kan worden samengevat. Het zijn de vier woorden uit de
eucharistie. Het zijn deze woorden: uitgekozen, gezegend,
gebroken, gegeven. Jezus wordt door God uitgekozen, Hij
wordt gezonden in de wereld, te midden van het leven van
de mensen. Ik kan niet geloven dat dat zonder slag of stoot
is gegaan. Zeker niet als ik lees dat Jezus zich lange tijd terug
trok in de woestijn om over zijn zending na te denken. Daarom wordt hij gezegend, er wordt iets goeds van hem gezegd.
Bij zijn doop in de Jordaan en op de berg klinkt het: “dit is
mijn geliefde Zoon van wie ik veel houd”.

Op de laatste bijeenkomst kregen de cursisten als opdracht
om onder grote tijdsdruk samen een viering voor te bereiden. Het resultaat moesten ze voor een commissie presenteren. Een lastige opdracht! Maar alle cursisten lieten zien dat
ze veel geleerd hadden. Daarom ontving Astrid een certificaat uit de handen van Vicaris Generaal Visser. Wij feliciteren
haar van harte! En wij hopen dat ze veel profijt mag hebben
van wat ze geleerd heeft. En dat het onze parochies goed
mag doen.
Pastor Heleen van de Reep

Catecheseproject Het Anker
Het bootje van het Ankerproject lijkt stil te liggen nu we als
samenleving in de greep zijn van het coronavirus. De bijeenkomsten met de gezinnen op de zondagmorgen zijn afgelast.
Ook is op dit moment niet zeker wanneer de vieringen van
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Maar het leven is geen sprookje, het leven kent gebrokenheid. Jezus werd gebroken op het kruis, als consequentie
van zijn weg. En daarmee heeft hij zichzelf gegeven voor de
wereld.
Deze vier woorden kunnen ook óns leven samenvatten. We
worden door God geroepen en gezegend: ‘Jij unieke mens,
je bent mijn geliefd kind’. We ervaren gebrokenheid in ons
leven, in ons hart. En het gaat er om die gebrokenheid te omarmen, om van ons zelf te kunnen geven. En als dát gebeurt
zijn we waarlijk kinderen van God.
Volgend jaar
Intussen zijn we als Ankerkernteam bezig met de planning
van het nieuwe jaar, de bijeenkomsten, datums van informatieavonden en zelfs al datums voor de viering van de Eerste
Heilige Communie. Gezinnen die in de parochieadministratie
staan ingeschreven, ontvangen daarover bericht.
Namens het Ankerkernteam,
Pastor Hoogenbosch

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Vieren in onzekere tijden
In deze tijden van schakelen en aanpassen heeft uw
Pastoraal Team een aantal maatregelen afgesproken. Ook de
Nederlandse Bisschoppen hebben in deze lijn besloten.
We hebben ze hieronder bij elkaar gezet. Mocht de situatie
daar om vragen, dan zullen we de maatregelen opnieuw
aanpassen. Kijk voor het meest actuele nieuws op de website
(www.rkgroenehart.nl) of op de facebookpagina van de
parochiefederatie HH. Clara en Franciscusfederatie.
Zondagsvieringen
Alle publieke weekendvieringen zijn tot nader bericht afgelast. Dit raakt helaas ook de opvoering van The Passion in
Noorden en de viering van de Eerste Heilige Communie voor
de gezinnen in Langeraar en Aarlanderveen. Wanneer het
wel kan en wat dit betekent voor de vieringen van de Eerste
Heilige Communie in de maand mei, weten we nu nog niet.
De gezinnen worden persoonlijk geïnformeerd, zodra dat
kan.

gevierd door leden van het pastoraal team. Via kerkomroep.nl
kunt u meevieren. Daarbij zoekt u op plaatsnaam.
Zondag 19 april, 10.00 uur, Langeraar
Zondag 26 april, 10.00 uur, Roelofarendsveen
Iedere zondag kunt u ook de TV viering van het omroeppastoraat meevieren.
Uitvaarten
Het moeilijkst in deze situatie zijn misschien nog wel de
afspraken voor het samenkomen voor een uitvaart. Zowel
vanuit de kerken als vanuit de uitvaartondernemers wordt
gehouden aan de afspraak dat er maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn en dat er onderling goed afstand wordt
gehouden om besmetting te voorkomen.
Verschillende koren hebben aangegeven in deze situatie niet
te kunnen zingen, terwijl enkele musici hebben aangeboden
om zo mogelijk de uitvaart muzikaal te willen begeleiden.
In de besloten zondagsvieringen zal voor de overledenen en
hun naasten worden gebeden.

Goede Week en Pasen
De vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Paaswake en Paaszondag zullen door leden van het
pastoraal team in besloten kring worden gevierd. Ook hierbij
kunt u meevieren via kerkomroep.nl.
Palmzondag 5 april, 10.00 uur, Langeraar
Witte Donderdag 9 april, 19.00 uur, Langeraar
Goede Vrijdag 10 april, 19.00 uur, Langeraar
Paaswake, zaterdag 11 april, 21.30 uur, Langeraar
Eerste Paasdag 12 april, 10.00 uur, Roelofarendsveen

Plaatsen van gebed
In onze parochiefederatie zijn er meerdere plekken overdag
open voor gebed of om een kaarsje aan te steken, zoals:
De Lourdesgrot in Zevenhoven
De Mariakapel in Noorden en Nieuwkoop
De dagkapel bij de Petruskerk in Roelofarendsveen
De Mariakapel in Oude Wetering naast het Hof van Alkemade

In de viering van Palmzondag zullen de palmtakjes voor de
hele parochiefederatie worden gewijd. Deze worden op een
later tijdstip in parochiekernen verspreid. In de Paaswake
zullen de Paaskaarsen en het doopwater worden gewijd en
door de vertegenwoordigers mee terug genomen naar de
parochiekern.
Na Pasen
Verder wordt op zondag in besloten kring de eucharistie

En verder…
Alle opgegeven misintenties uit deze periode kunnen worden
“doorgeschoven” naar een later tijdstip of opgenomen worden in de besloten zondagsviering. Neem hiervoor contact
op met uw lokale secretariaat.
De pastores hebben voor deze periode een vaste bereikbaarheidsafspraak gemaakt. Zie achterin deze Samenstromen.
In geval van nood zijn de pastores altijd bereikbaar. Al deze
zaken zijn onder voorbehoud van nieuwe maatregelen. Waar
nodig zullen opnieuw aanpassingen worden gemaakt.
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Clara & Franciscus Ontmoeting
Ontmoeting met de PCI van de H. Clara parochie

Geloof en daad: met elkaar, voor elkaar
Waar kun je nog terecht als je alle gangbare, gemeentelijke hulpkanalen hebt bewandeld? En toch met
een financieel probleem blijft zitten? Dan kan het bij de PCI misschien de goede plek zijn om hulp te
vragen. Een ontmoeting met Ton den Haan (voorzitter), Aart Rietveld (penningmeester), Jolanda Mank
(secretaris) en Anita van der Poel (penningsmeester) van de nieuwe PCI H. Clara parochie.
Door: Anja Niemöller
De afspraak voor deze ontmoeting viel
samen met de overhandiging van een
cheque vanuit de PCI’en aan Stichting
Exodus. Een mooi voorbeeld waarin het
zichtbaar was hoe hulp gegeven wordt.
Na dat officiële en gezellige moment
spraken we over de bestuurlijke veranderingen bij de PCI.
De PCI’en van 5 kerken in het gebied
tussen Nieuwkoop – Langeraar zijn
sinds 1 januari 2019 door de Kerkwet
samengevoegd tot 1 overkoepelende
“PCI H. Clara”. Dat samengaan werd op
31 december 2019 volgens Nederlandse
wet ondertekend bij de notaris. Op dat
moment werden alle bezittingen (bankrekeningen en onroerend goed) van de
PCI’en bij elkaar gezet.
Doordat in 2011 de afzonderlijke
parochies gelegen tussen Nieuwkoop
en Langeraar werden samengevoegd
tot 1 parochie H. Clara, was het ook bij
kerkwet voorgeschreven dat de PCI’en
een fusie met elkaar aangingen.
Het fusieproces
Het op orde brengen van de structuur
en documenten voor deze samenvoeging was de eerste stap. De PCI is een
instelling met ANBI erkenning, zodat er

per jaar financiële openheid gegeven
wordt , en giften aan de PCI voor de
schenkers belastingtechnisch aantrekkelijk is.
Het nieuwe bestuur van 6 personen
bestaat uit 3 mensen die al in PCI
Langeraar actief waren en er zijn
3 nieuwe mensen ingestapt.
Nu is het zaak om de PCI inhoudelijk
op gang te brengen. Op het ogenblik
is het bestuur bezig met het vinden
van betrokken personen die de lokale
contactpunten worden, zij zijn de voelsprieten en antenne voor hun regio.
Via een telefoontje of appbericht aan
het bestuur, zullen zij een hulpvraag
met elkaar gaan oplossen. Jaarlijks
zullen de contactpersonen en bestuur
2x een gezamenlijk overlegmoment
hebben. Het is nog niet eenvoudig om
hiervoor vrijwilligers te vinden.
Als volgende aktiepunt is het bekend
maken aan de buitenwereld aan de
beurt. Met de juiste informatie op de
website en een flyer die bij verwijsinstanties komt te liggen. Een hulpverzoek moet ook ’s nachts om 3.00 uur
via email gestuurd kunnen worden.
Praktische hulp
Om de drempel voor hulpvraag zo laag
mogelijk te houden, kan er anoniem
een hulpvraag of tip doorgegeven
worden via een zuil die achterin de
kerk geplaatst wordt. Met degene voor

wie het verzoek is, wordt in gesprek
nagegaan of alle gemeentelijke, sociale
kanalen zijn bewandeld.
Het blijkt bijvoorbeeld dat 1 op de 9
kinderen in Nederland in armoede
leeft. In de cirkel van mensen om hen
heen hopen we dat signalen herkend
worden en hulp gevraagd wordt.
De hulp die de PCI biedt is steeds eenmalig. Soms in natura, soms een lening
of een gift. Het PCI verwoordt het het
liefst zo praktisch mogelijk “de reden is
daarbij belangrijker dan de regel”.
Werkgebied
De nieuwe PCI heeft een groot gebied
om voor te zorgen. Daarin staat de PCI
niet alleen. Er is samenwerking met
het noodfonds Nieuwkoop ONE (een
samenwerking van 6 kerken uit het
gebied), overleg met de wijkcontactpersonen / KBO / schooldirecties / het
pastoraal team / huisartsen / stichting
Tom in de Buurt en maatschappelijk
werk.
Daarnaast reikt de PCI ook over de
gemeentegrenzen van Nieuwkoop
heen; via de DCI (overkoepelende
organisatie voor de PCI’en in ons bisdom Rotterdam) wordt hulp verleend
aan activiteiten die de DCI voor armen
en jongeren organiseert. Op die manier
kunnen indirect ook mensen uit onze
regio bereikt worden wiens (sociale)
leven verschoven is naar de stad in
plaats van onze dorpen.

Kent u of bent u iemand die graag de medemens te hulp schiet? Heeft u
interesse om lokaal contactpunt te worden voor deze zorg? Dan hoopt de
PCI op een berichtje van u, dat kan via email aan: pci.hclara@rkgroenehart.nl
of via telefoon met uw eigen kerksecretariaat.
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Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Terugkeer in pastoraatgroep
Na afwezigheid van een aantal jaren
heb ik mij weer beschikbaar gesteld
voor de pastoraatgroep van Aarlanderveen/Aardam en wel voor het werkveld
diaconie. Hieronder vallen het wijkcontactwerk en de MOV-groep met
de Adventsactie, Vastenactie en het
Voedselbankproject. Ik wil intensieve
contacten onderhouden met deze
werkgroepen, maar ook met de andere
kerklocaties binnen de Clara parochie.
Verder wil ik mij sterk maken voor
de oecumene en dan met name de
samenwerking met de PKN-kerken van
Aarlanderveen bevorderen. Ik ga proberen de lokale geloofsgemeenschap
te versterken door aandacht te hebben
voor wat er leeft onder de mensen.
Hierbij kijken of het mogelijk is om
een bezoekgroep op te richten om
zo eenzaamheid te bestrijden en een
luisterend oor te bieden aan mensen
die dat nodig hebben. Geïnteresseerde
kandidaten voor bezoekwerk kunnen
zich al bij mij melden op mijn e-mail
adres ed.marja.koeleman@gmail.
com. Ik hoop dat u mij wilt steunen de
komende jaren en beloof dat ik mijn
uiterste best zal doen.
Een hartelijke groet aan u allen van
Ed Koeleman

Lachen
Veel gelachen is er zeker op de mati-

nee voorstelling van de Oldtimers. Op
zondag 9 februari speelde ze alweer de
3de voorstelling van hun dolkomische
klucht ‘Extra hulp op de eerste hulp’. Er
komt een nieuwe dokter die niet geheel
opgewassen is voor zijn taak. En de
behandelmethodes in het ziekenhuis
zijn ook niet de modernste. Genoeg
aanleiding dus voor hilarische situaties.
Na afloop was er een loterij waarvan de
opbrengst ten goede komt aan onze
kerk. Dit doen ze al zo lang de vereniging bestaat, vandaar dat wij ze erg
dankbaar zijn voor hun inzet. Dit jaar
hebben wij een gift van € 495,- mogen
ontvangen. Een goed voorbeeld van het
aangename met het nuttige verenigen.
Voor dit jaar zijn alle voorstellingen al
weer geweest maar volgend jaar heeft
u zeker weer een kans ze te bezoeken.
Houd de lokale media in de gaten en er
verschijnt en ook in het kerkblaadje is
een aankondiging. Oldtimers bedankt
en toi, toi, toi.
BCP Aarlanderveen

Versus coronavirus
Om de opbrengst voor de Vastenactie
van dit jaar, ‘Werken aan je toekomst’
zo hoog mogelijk te laten oplopen, is
het voor ons gebruikelijk dat we allerlei

Haken voor de Vastenactie ‘vasten voor Vasten’

activiteiten organiseren, naast de verhaaltjes welke we tijdens de vieringen
vertellen: deze Vastenactie biedt vele
projecten in ontwikkelingsgebieden,
waar jongeren een heuse opleiding
kunnen volgen en daarmee een beroep
kunnen uitoefenen. Dankzij hun verdiensten kunnen zij hun gezin, familie
en wellicht hun woonomgeving een
toekomst bieden.
Vrijdag 13 maart:
Maarrrr, deze dag neemt het coronavirus wel hele vaste vormen aan!!
Gisteren is het aantal doden in Nederland met 2 gestegen tot het totaal van
12. Er worden landelijk steeds meer
maatregelen genomen, ook binnen de
kerken. Zal de klaverjasavond op 24
maart én de solidariteit-maaltijd van 27
maart, beide in ’t Achterom, wel door
kunnen gaan? Hiervoor maar snel een
mail sturen naar onze pastoraatgroep
en afwachten hoe zij erover denken.
Omdat ik die dag toch alleen werkte,
nam ik af en toe de tijd om m’n mail te
checken en al gauw kreeg ik een reactie
op mijn vraag: “Op de site van de bisschoppen is vanmorgen het bericht geplaatst dat t/m 31 maart alle publieke
weekendvieringen zijn afgelast”. Toen
begon ik ‘m al te knijpen! Een paar uur
later de reactie, dat alle activiteiten,
zoals onze klaverjasavond én de maaltijden in álle kerklocaties t/m 3 april
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Aarlanderveen
afgelast worden. Nou zeg, dan staat je
wereldje wel even op z’n kop... ál die
voorbereidingen voor de vieringen,
de maaltijd, de klaverjasavond: weg
ermee!! Bovendien organiseerden we
binnen alle Clara-kerken een geweldige haak-estafette. Hoe moeten we
daarmee verder, nu we geen zondagvieringen meer hebben?? Hoe zamelen
we nu alle hand- en elektrische gereedschappen + naaimachines in?
Zaterdag 14 maart:
Inmiddels kunnen álle Clara-parochianen via de website elke week een
nieuw patroon downloaden om toch
dit prachtige haak-tafereel compleet te
maken. Een heel aantal parochianen

zijn er enthousiast mee bezig en het
loopt zó leuk.
Maandag 16 maart:
De viooltjes, gratis beschikbaar gesteld
door een plaatselijke kweker, haalt
Helma deze week op en levert ze persoonlijk thuis af bij vele parochianen
die ze besteld hebben. De klaverjasavond én de maaltijd worden misschien wel uitgesteld tot een latere
datum. We laten ons niet op de kop
zitten door het coronavirus!! Vanavond
de nogal indringende persconferentie
van premier Rutte aangehoord. Bij
het inleveren van deze kopij hebben
we geen idee wat het coronavirus nog
meer teweeg zal brengen, maar we

Lief en leed
Overleden
7 Januari
13 Februari

		
		

Cornelis Marinus Petrus Zevenhoven 
Sylvia Raymunda de Boer-van Laan


83 jaar
65 jaar

Verdieping – Jacobus de Meerdere
Jacobus de Meerdere: hij was één van de drie leerlingen waar Jezus een hechte
band mee had. Samen met zijn broer Johannes en met Petrus was Jacobus
bijvoorbeeld getuige van de gedaanteverandering van Jezus op de berg.
We noemen hem “de meerdere”, omdat hij eerder door Jezus geroepen is dan
die andere leerling met dezelfde naam. Jacobus de Meerdere was ook de eerste
leerling van Jezus die vanwege zijn geloof is vermoord. Dat gebeurde rond het jaar
44. We lezen erover in de Bijbel (Handelingen, hoofdstuk 12).
In onze federatie kennen we Jacobus vooral vanwege de voormalige Jacobuskerk
in Oude Wetering. Het beeld van Jacobus uit die kerk heeft nu een plek gekregen
in de dagkapel van de Petruskerk. Toen Jacobuskerk er nog was kwamen er wel
eens pelgrims aan. Zij haalden er dan een eerste stempel voordat zij op weg
gingen naar Santiago de Compostella.
Zo kennen we Jacobus de Meerdere ook: als de heilige van die Spaanse stad. Het
verhaal gaat dat na Pinksteren, Jacobus op reis is gegaan naar het huidige Spanje,
om daar het Goede Nieuws van Jezus te verkondigen. Dat is ook de plaats waar
hij uiteindelijk begraven is. Vele eeuwen later vond men zijn graf en zijn de bedevaarten begonnen. Vanaf het jaar 1075 verrees daar de huidige kathedraal. Maar
ook nu is die plek nog altijd van belang: juist in deze tijd zijn er ieder jaar weer vele
mensen die op bedevaartstocht naar Santiago gaan.
Pastoor Glas
8
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blijven hoopvol en bidden ervoor dat
het niet écht uit de hand zal lopen.
Namens mijn mede werkgroepslid Helma
Zevenhoven: Agatha Keijzer
Ondanks de onzekere situatie rondom
de coronavirus, blijven wij denken aan
al die mensen in de onderontwikkelingslanden. Wilt u, net als wij, de
Vastenactie geldelijk steunen, maakt
u uw donatie over naar IBAN:
NL21 INGB 000 000 5850
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Afscheid Kees van Dam
Zaterdag 8 februari was het dan zo
ver. De tuingroep van het Adrianusbos
was bij elkaar gekomen om afscheid te
nemen van Kees van Dam. Kees was
één van de initiatiefnemers in 2010
om een nieuwe invulling te geven aan
het bos achter de kerk. Nadat pastoor
van Steekelenburg met emeritaat was
gegaan, die altijd veel werk in het bos
verrichten als hobby, viel er toch wel
een gat in de verzorging van het bos.
Allereerst werd het terras achter de
pastorie aangelegd, de paden met
schelpen verhard en een mooie beukenhaag geplant. Er werd gepraat over
een kerkelijke invulling van het bos en
dat kreeg gestalte in de vorm van een
statie-tuin, die bisschop van den Hende
op een regenachtige zondagmiddag
heeft ingewijd. Zeker in deze paastijd
is een bezoek aan onze statie-tuin de
moeite waard. Loopt u gerust eens
langs de veertien staties. De natuur is
op zijn mooist in het voorjaar.
Als dank kreeg Kees van bestuurder
Gert v.d. Pijl een boeket bloemen
en van de Adrianusbos werkers een

fotoboekje van de werkzaamheden
die Kees zoal verricht heeft in het bos.
Bedankt Kees.

Misintenties
Alle opgegeven misintenties in deze
corona periode kunnen worden “doorgeschoven” naar een later tijdstip. U
kunt hiervoor contact opnemen met
het secretariaat. U kunt ze ook opgeven
voor de woensdagavonden.
Vriendelijke groet, Ria v.d.Vlugt

Stilte-aandacht meditaties
Graag had ik een stukje willen schrijven over de meditatie avonden. Dat
er begin april weer een nieuwe groep
van start gaat. Ik ben er klaar voor. De
aanmeldingen zijn binnen. Er kan een
groep met enthousiaste nieuwelingen
zó starten... sterker nog er kunnen
2 groepen zó starten: op de woensdag
en de donderdag avond...
Maar net als met alles op dit moment:
ik weet niet of het door mag/kan gaan.
Uit handen geven is lastig. Daar sta je
dan met je voorbereidingen. Je kunt er
van alles van vinden, maar dat verandert niets.

Ik merk wel dat het mij verandert.
Woorden als berusten en nederigheid
(die in mijn normale dagelijkse leven
niet zo voorkomen) krijgen nu een andere lading, ik erváár ze (omdat ik niet
anders kan)... De laatste avond hebben
we de lente meditatie gedaan, waarbij
we Jesaja 43 vers 19 hebben aangehaald waarin hij zegt: “ Zie, iets nieuws
ga Ik maken, het is al aan het kiemen,
weet gij dat niet.” Dus ik wacht af, net
als iedereen. Laat maar kiemen, net als
een tulpenbol en al het andere gewas
dat afwacht tot het mag uitkomen en
bloeien.
Thuis kun je ook mediteren.
Bijvoorbeeld met:
De app ‘ Insight Timer’: met duizenden
geleide meditaties (in het Engels maar
ook in Nederlands)
De app ‘Getijdengebed’ (naar klooster
voorbeeld)
De app ‘click to pray’ (de gebeds app
van de paus)
Maar ook op YouTube staan vele mooie
geleide meditaties, lezingen en lectio
divina. Neem eens een kijkje, wellicht
ontdek je iets nieuws.
Warme groet,
Liesbeth van Woudenberg
tel. 06-28256286

SAMENstromen • april 2020
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Langeraar
Vanaf de Adrianustoren
• Op 4 maart heeft er weer een kosters overleg plaatsgevonden. Ik kan
u zeggen het was een goed overleg.
Nieuwe ideeën werden geopperd en
zullen verder uitgewerkt worden. Koster zijn, is een belangrijke taak, een
koster biedt onder andere ondersteuning aan de vieringen in ons kerkgebouw. Mocht u interesse hebben om
als koster mee te helpen dan kunt u
zich aanmelden bij het secretariaat.
Tel. 0172-602130.
• Dit jaar worden er geen palmpaasstokken gemaakt in het Koetshuis.
U kunt dit natuurlijk wel zelf thuis
maken en zelf bij iemand brengen.
• Misschien wilt u wel lid worden van de
pastoraatsgroep en wilt u hier meer
over weten. U bent van harte welkom.
Info Ad van Velzen tel. 06-40669383.
• Voor de vieringen van de Goede Week
verwijzen wij u naar het Algemene
gedeelte.

Lief en leed
Overleden
26 februari
26 februari
5 maart
9 maart
10 maart
		
12 maart
15 maart

Govert van der Hoorn 
Petronella Pieterse- Helling 
Niels Dijkstra		
Alida Clazina Bontje		
Petronella Cornelia Maria 
van Smoorenburg-Hoogervorst
Maria Theodora Rosa van Dijk-Hoogervorst 	
Margaretha Elisabeth Hardus-Overdam	

• Namens de mensen van de
Voedselbank, grote dank aan ieder
die lang houdbare levensmiddelen
brengt in de bank in het voorportaal
van de kerk.
• Zondag 3 mei is het ook Roepingenzondag. De vierde zondag na Pasen
besteedt de kerk aandacht aan de
roeping tot het priesterschap, het
diaconaat en het religieuze leven.
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Het leven gaat, het loopt, het kuiert,

Het leven gaat, laat maar stoeien,

‘t is in de weer, het rent, het luiert,

niet al te veel er mee bemoeien,

soms staat het leven even stil

het kent zijn koers en bovendien

en doet precies wat of het wil,

het ziet veel meer dan ogen zien,

maar al vliegt het uit de baan,

al lijkt het soms op hol te slaan,

laat gaan dat leven... laat maar gaan.

laat gaan dat leven... laat maar gaan.

Het leven gaat zijn eigen gang,

Het leven gaat, het weet van wanten,

of je blij bent, boos of bang,

en na een poos van lanterfanten,

soms strompelt het, ‘t is geen gezicht,

kiest het weer voor volle vaart,

alsof het rondes achter ligt,

het kent de wegen op de kaart,

maar morgen loopt het weer vooraan,

die nergens opgetekend staan,

laat gaan dat leven... laat maar gaan.

laat gaan dat leven... laat maar gaan.

www.rkgroenehart.nl

90 jaar
88 jaar

De gelovigen worden op deze
“Wereldgebedsdag voor Roepingen”
opgeroepen in het bijzonder te
bidden voor nieuwe priesters, het
diaconaat en het godgewijde leven.
• De pastoraatsgroep wenst u een goed
Paasweekend met, naar wij hopen,
inspirerende vieringen.

Leven - Toon Hermans

Houd moed.

88 jaar
85 jaar
36 jaar
97 jaar
77 jaar

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Corona en misintenties

Mariakapel

In verband met het coronavirus heeft
het federatiebestuur een aantal
vieringen afgelast. De misintenties die
voor deze vieringen zijn opgegeven
worden doorgeschoven naar de eerstvolgende weekendviering die wel door
gaat. Als u liever een andere datum
wilt kunt u dat aan het secretariaat
laten weten.

De regelmatige kerkgangers weten het
wel, want die steken er ook vaak een
kaarsje op. Wij hebben in de kerk een
mooie Mariakapel die op dinsdag- en
donderdagochtend van 9.30 tot 12.00
uur open is. De zijingang van de kerk is
open maar u kunt dan niet doorlopen
de kerk in. De deur meteen rechts is
dan wel open en daardoor kunt u naar
de Mariakapel. U kunt even bidden
bij Maria en een kaarsje op steken.
Aan de zijkant van de kaarsenhouders
en aan de muur hangen bakjes voor
uw bijdrage voor de kaarsen. Ook al
doen we de kaarsen uit, op last van
de brandweer, na de vieringen en
als de kapel weer gesloten wordt, we
branden de kaarsen altijd helemaal op.
Er zijn ook mensen die eigen kaarsen
neerzetten om te branden. Dat is niet
de bedoeling want gevaarlijk. Als een
gewone kaars opbrandt kan hij van de
pin afvallen en brand veroorzaken. De
devotiekaarsen die er liggen hebben
onderaan dovend materiaal. Die
kaarsen gaan uit en blijven op de pin
staan!

Secretariaat

Gebedsintenties
Als u gebedsintenties wilt opgeven
kan dat via een briefje (al of niet met
geld) in de brievenbus van de pastorie.
Liever niet (zeker als er geld in zit) in de
groene brievenbus aan de kerk.
U kunt het geld ook overmaken op
het bankrekeningnummer dat op
het tussenblad is vermeld. Zet u wel
even een mailadres op de brief, of
een telefoonnummer, dan kunnen wij
contact opnemen als de gevraagde
datum niet mogelijk is.
Als de intentie wordt doorgegeven
vóór de einddatum genoemd op het
tussenblad, dan kunt u ervan op aan
dat de intentie ook op het tussenblad
wordt genoemd. Na die datum is
het blad al gedrukt, maar kunnen de
opgegeven intenties nog wel worden
opgelezen. De intenties worden voor
de viering klaargelegd, meestal op de
donderdag vóór het weekend. Als u
ze later inlevert kan het zijn dat we
geen gelegenheid hebben gehad het
overzicht opnieuw te maken.
Als u intenties wilt opgeven maar
u weet niet wanneer de vieringen
zijn, kunt u een overzicht van de
vieringen voor zover bekend en
onder voorbehoud van tussentijdse
wijzigingen, opvragen bij het
secretariaat (dinsdag en donderdag
geopend van 9.30 tot 12.00 uur) of via
de mail: nieuwkoop@rkgroenehart.nl
of rajau@casema.nl
Secretariaat

Mariakapel open!
Een veilige plek om in deze moeilijke
tijden toch even tot bezinning te
komen, te bidden en een kaarsje op te
steken. Omdat alle vieringen in onze
kerk tot en met Pasen zijn vervallen
is het goed om te weten dat de kapel
open is op de gebruikelijke tijden.
Bovendien hebben we vrijwilligers
gevonden die de kapel ook op zondag
van 10.00 tot 12.00 uur open willen
doen, zodat u ook op zondag even naar
de kerk kunt komen.
Omdat heel wat parochianen benieuwd
zijn naar het onlangs gerestaureerde
H.Hartbeeld, hebben we dit tijdelijk bij
de Mariakapel neergezet, zodat u het
van dichtbij kunt bewonderen.
Wij vertrouwen er op dat u met niet
teveel mensen tegelijk in de kapel
aanwezig zult zijn om eventuele
besmettingen zoveel mogelijk te
voorkomen.

H. Hartbeeld
Het gerestaureerde beeld zou op
22 maart worden onthuld door de
kinderen tijdens de gezinsviering.
Vanwege het coronavirus ging die
dienst niet door. In de uitgestelde
viering zal het beeld alsnog worden
ingezegend.

Waar is het Antoniusbeeld?
Op de plaats van het beeld staat
voorlopig een foto met de volgende
tekst er naast:
Antonius is niet verloren,
maar tijdelijk uit huis gedragen.
Hij komt weer terug als her-geboren,
zonder er om te hoeven vragen.
Zijn 160 jaren telden zwaar,
Nodig was een grote beurt.
In Brussel staat hij, nog niet klaar,
hij wordt daar weer mooi gekleurd.
Bid intussen als u zoekt,
toch maar bij dit vervangend prentje,
en als u resultaat dan boekt
is het dank zij dit heilig “ventje”
over een tijdje hopen wij,
hem weer aan u te tonen.
U zal dan zeker heel erg blij,
te denken dat u staat te dromen.

SAMENstromen • april 2020
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Nieuwkoop
Twee beelden gingen hem al voor,
Complimenten waren veel te horen.
Wees er dus maar zeker door
Ook Antonius gaat niet verloren.
Hier komt een prachtig beeld te staan,
U zult het bijna niet herkennen.
U zal weer tot hem bidden gaan,
en verloren zaken toch weer kennen.
Het beeld wordt gerestaureerd door
de zeer kundige Oana Ciubotariu te
Brussel, die ook het Mariabeeld en het
Heilig Hart beeld heeft gerestaureerd.
Na Antonius zal ook het Jozefbeeld
naar Brussel afreizen voor de
broodnodige restauratie.

Ciborie
In de biechtstoel staat alweer de 11e
mini expositie. Dit keer een prachtige
ciborie (kelk met deksel waarin de
hosties worden bewaard) die op
Goede Vrijdag in de zijkapel wordt
neergezet. Die dan is ingericht als
rustaltaar. In de ciborie bevinden zich
de geconsacreerde hosties. Dit jaar dus
niet, want de ciborie staat nu in deze
expositieruimte. De andere ciborie die
normaal in gebruik is zal dit jaar in de
zijkapel staan.
De hoogte is 33 cm en met sierdeksel
68 cm. De beker en de sierdeksel zijn
gemaakt van zilver, de kleine deksel en
de binnenkant van de beker zijn goud
verguld. Uit het jaarmerk is te lezen dat
de beker dateert uit 1739 en is gemaakt
door N. Verhaar te Utrecht. De platte
deksel is voor het dagelijks gebruik.
De beker is versierd met drijfwerk. Op
de zijkant van de beker: Jacob offert
zijn zoon Isaak; Kaïn doodt zijn broeder
Abel en de kruisdood van Jezus
Op de voet: De wonderbare
broodvermenigvuldiging; de ark des
verbonds en het laatste Avondmaal.

De eerste communicantjes van Nieuwkoop poseren voor de deur van de kerk.
Op de deksel: Mozes slaat water uit de
rots; de mannaregen en de slang van
het paradijs onder de nodus (de steel)
de lijdenswerktuigen. Zeker de moeite
waard om eens goed te bekijken.

coronamaatregelen). U bent van
harte welkom!

BCP

In de maand april is er geen
GezinsViering in onze Parochiekern.
De Palmpaasviering zondag 5 april in
Noorden gaat helaas niet door.
Werkgroep GezinsVieringen

Vrijdag 17 april... laatste keer
klaverjassen. Komt u ook?
Op vrijdag 17 april sluiten we het
klaverjasseizoen 2019 - 2020 af.
Ook u kunt daarbij zijn. U bent 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 en is inclusief
een gratis koffie of thee. De zaal is
open vanaf 19.40 uur. De opbrengst
van de avond gebruiken wij voor
het onderhoud van de kerk. Komt
u ook? (Onder voorbehoud van de

Activiteiten Comité

GezinsViering

KinderWoordDienst
De Palmpaasviering voor de kinderen
vervalt dit jaar helaas in onze
Parochiekern. Door het niet doorgaan
van een aantal vieringen is het maken
van de Palmpaasstokken ook niet
gelukt. Ook de vieringen in de goede
week zijn vervallen. U leest er meer
over elders in deze Samenstromen. De
kerkradio is wel te beluisteren voor het
uitzenden van besloten vieringen
Werkgroep KinderWoordDienst

Lief en leed

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag is de kerk helaas ook
geloten.

Overleden
10 januari		
7 februari		
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Siem Aartman	
Riet Verhaar-Kempen	
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80 jaar
87 jaar

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
In deze tijden van schakelen en aanpassen heeft uw Pastoraal Team een
aantal maatregelen afgesproken. Ook
de Nederlandse Bisschoppen hebben
in deze lijn besloten.
In de rubriek ‘Vieren’ op pagina 5
in deze Samenstromen kunt u een
uitgebreid overzicht vinden. Mocht de
situatie daar om vragen, dan zullen we
de maatregelen opnieuw aanpassen.
Kijk voor het meest actuele nieuws op
de website of op de faceboookpagina
van de parochiefederatie HH. Clara en
Franciscusfederatie.

Hoera! Het is lente!
Het kalenderjaar 2020 is alweer
3 maanden oud en normaliter is dit
seizoen een rustige periode voor de
tuinvrijwilligers.
Maar niets is minder waar deze winter!
Tijdens de kerstborrel op 19 december
jl. werd nog gesproken over een winterslaap voor ons allemaal maar door
deze tamme en slappe wintermaanden
zijn wij alweer helemaal bij de les. Niets
geen vorst of sneeuw, alleen maar lenteachtige temperaturen. Dat betekent
dus veel snoei- en schoffelwerk want
onkruid groeit toch wel door.
Door de stormen van de laatste maand,
zijn er heel wat grote en kleine takken
naar beneden komen vallen. Dit zorgde
ervoor dat het lopen op de paden soms
bijna onmogelijk was en wat ons dus
veel opruimwerk bezorgde.
Wij zijn nu bezig met het doorspuiten
van de drainage onder de Nicolaashof
en de begraafplaats door, om al het
overtollige regenwater weer vlot af te
kunnen voeren.

Ook is er herstelwerk verricht aan de
tegelpaden.
Zo is er ondanks de winter toch alweer
heel wat gedaan. In de volgende
‘Samenstromen’ kom ik terug op onze
vaste planten en bloemen. Eén ding wil
ik u alvast meegeven; april is de maand
om vaste planten te scheuren. Mocht
het nu zo zijn dat u in uw eigen tuin
al begonnen bent met het scheuren
van vaste planten dan mag u ons altijd
verrassen met een stuk van de plant,
vooral de vaste planten met bloemen!
In onze Nicolaashof is altijd nog wel
een plekje te vinden voor nieuwe bloemenpracht!
Bent u nu in de veronderstelling dat uw
tuintje te klein is voor al de energie die
u bezit; kom dan gerust eens langs op
de donderdagochtend in de Nicolaashof (naast de R.K.kerk, Dorpstraat in
Nieuwveen). Wij kunnen altijd uw hulp
gebruiken.
Wij zijn er elke donderdagochtend
vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur. Om 10.00
uur staat altijd de koffie klaar. Als u een
gezellige hobby wilt hebben: kom dan!
De Tuinvrijwilligers

Nieuws uit de
Pastoraatsgroep
We zitten midden in de 40-dagentijd, op weg naar Pasen. Het grootste
Christelijk Feest. We vieren de overwinning op de dood, Jezus is opgestaan uit
de dood. Wij wensen U allen een Zalig
Pasen.

Wij wensen hem als Pastoor succes en
Gods Zegen in zijn nieuwe Parochie.
Bij deze wensen wij Kapelaan
Van Paassen hartelijk welkom in onze
kerken, wij wensen hem veel succes
in zijn nieuwe werkomgeving.
Tot slot kunnen wij u melden dat op
15 maart, 17 kinderen uit de kernen
Nieuwveen, Zevenhoven, Noorden en
Nieuwkoop zich zouden hebben voorgesteld tijdens de Presentatieviering in
Nieuwveen. Helaas is dit vanwege het
corona virus niet doorgegaan.
Namens de Pastoraatsgroep
Nieuwveen/Zevenhoven,
Marian Berkhout en Miranda Voorend

Wij hebben in de viering van 29
februari in de kerk van Langeraar
afscheid genomen van Pastor Bosma.

Lief en leed
Overleden
3 maart 		

Gerardus Henricus Adrianus Vlug 

91 jaar
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H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee...
Als ik deze Martinus schrijf (16 maart
j.l.), heb ik net geluisterd naar onze
Minister President. Nederland is in de
ban van Corona. Het normale leven
staat voor iedereen op zijn kop en de
gezondheidszorg is in opperste staat
van paraatheid. Evenementen, in grote
of kleine kring, Passion, koorrepetities,
álles is voorlopig afgelast. Scholen,
openbare gelegenheden én onze kerken zijn voorlopig gesloten. Kwetsbare
mensen en ouderen moeten binnen
blijven, de rest van de bevolking moet
ruime afstand tot elkaar bewaren. De
economie komt tot stilstand…
De Minister President riep ons op
om op elkaar te letten. Dat Nederland daarin heel vindingrijk is, zien
we gelukkig in onze eigen familie en
vriendenkring, lezen we in de krant, op
social media en zien we op tv. Een klein
gebaar kan soms zo groot zijn. Een
tekening of kaartje door de brievenbus, even zwaaien voor het raam naar
opa en oma, een lied onder aan het
balkon, een boodschappenlijstje via de
app, maaltijden bezorging, even bellen
om te vragen hoe onze dierbaren het
maken... Kortom, er zijn mogelijkheden
genoeg om te laten weten dat we aan
elkaar blijven denken. Wij wensen een
ieder veel sterkte en houdt vooral hoop
op betere tijden.
Op de algemene pagina leest u alle belangrijke informatie en het kerkrooster
van diverse besloten vieringen in deze
onzekere tijd.
De pastoraatsgroep

Als God renoveert
De afgelopen weken hebben zo’n 35
mensen in de federatie dit boek van
de Canadese priester James Mallon
gelezen en met het pastoraal team
besproken. 5 keer kwamen de lezers
in Roelofarendsveen en Aarlanderveen
hiervoor bij elkaar. Elke avond werd
er een interview met pastoor Mallon
14
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gekeken en ontstonden er in groepjes
discussies over het boek en de (on)
mogelijkheden om de inhoud in de
Nederlandse situatie in te passen.
Kern van het betoog van pastoor
Mallon is dat de kerk er momenteel
niet goed voorstaat. Wij zijn een kerk
van ‘onderhoud plegen’ in plaats van
‘de boodschap uitdragen’, van ‘alles
gaat zoals het al eeuwen gaat’ in plaats
van ‘mensen uitnodigen en inspireren’.
Pastoor Mallon heeft in zijn parochie
een verandering in gang gezet die er
inmiddels toe geleid heeft dat zijn parochie weer groeit en tot bloei komt. Dat
ging niet zonder slag of stoot. Er wordt
de vergelijking gemaakt met een bus
die al vele jaren stil staat. Als de bus
plotseling weer gaat rijden, wordt dit
door de inzittenden als eng en bedreigend ervaren. De veranderingen die
pastoor Mallon doorvoerde begonnen
klein, de bus werd niet zomaar van
de handrem gehaald. Hij begon met
de mensen bij de ingang van de kerk
welkom te heten. Als hij zelf niet op tijd
aanwezig kon zijn, namen parochianen
dit over. Daarnaast ontwikkelde hij met
zijn team een beleid en droeg dit ook
tijdens zijn preken uit (hij spijkerde als
het ware een eindbestemming op de
bus). Het beleid bestond uit het inspire-

ren en motiveren van vrijwilligers, eerst
de kerkgangers door middel van Alphacursussen zich te laten verdiepen in de
Kerk en daarna als vrijwilliger door te
laten groeien.
Daarnaast moeten de zondagse kerkdiensten natuurlijk ook uitnodigend en
inspirerend zijn in muziek en verkondiging. In de Katholieke gemeenschap
heerst nog teveel de gedachte dat een
kerkdienst niet langer mag duren dan
een uur. De dienst moet echter weer
een viering worden waarvan je zegt: is
het nu al afgelopen? Ook als het anderhalf uur geduurd heeft. De verkonding
moet zo zijn dat je bij wijze van spreken
de volgende dag bij de koffie-automaat
aan elkaar vraagt: heb jij de preek van
gisteren gehoord? Nee? Dan heb je wat
gemist! Mensen die in de kerk komen
om te trouwen of hun kind te laten
dopen moeten gemotiveerd raken om
ook daarna weer naar de zondagsdienst te blijven komen.
Het boek van pastoor James Mallon is
inmiddels in veel landen uitgegeven
en wordt in veel parochies gebruikt
om elkaar een spiegel voor te houden.
Hoe staan wij er voor, hoe gaan wij met
elkaar om en wat doen wij om de Kerk
levend te houden. De ‘Methode Mallon’
is zeker geen wondermiddel en zal er
ook niet voor zorgen dat volgend jaar
onze kerken weer vol zitten. Het is wel
een boek wat het waard is om gelezen

Noorden
en besproken te worden, om er uit te
halen wat in onze gemeenschappen
past en werkt. Bij voldoende animo
worden er in de zomer en het najaar
weer nieuwe leeskringen opgestart
om dit boek te lezen. Van harte
aanbevolen!
Hans Brouwer

Terugblik jubileum
Hans Schoenmakers
Op zondag 23 februari vierden we dat
Hans Schoenmakers, de dirigent van
Cantabo en Andante, en de toetsenist
van Waimbaji al 50 jaar actief is als
kerkmusicus. De viering werd opgeluisterd door maar liefst 5 koren (Cantabo,
Andante, Waimbaji, Christelijk gemengd
koor Nieuwerbrug en zanggroep
Bracha), ondersteund op orgel (Niels),
piano (Hans zelf), drums en 3 trompet
spelende zusjes uit Rhoon. Het werd
een mooie eucharistieviering, voorgegaan door pastor Glas. Na afloop van
de viering werd Hans door pastor Glas
en Hans Brouwer namens de koren,
PCB en Pastoraatsgroep toegesproken
en kreeg hij een speciale onderscheiding van de St. Gregoriusvereniging
uitgereikt. Na afloop was er koffie voor
alle aanwezigen en werd Hans nog een
lunch aangeboden.
Toespraak voor Hans Schoenmakers
Namens de koren, de Beheercommissie van de Sint Martinuskerk en de
Pastoraatgroep mag ik even het woord
tot Hans richten.
Begonnen als organist bij ‘de Beukenootjes’ maar uitgegroeid tot dirigent
en koorleider. Van kinderkoor tot
gemengd koor en seniorenkoor, van
shantykoor tot operettekoor. De laatste
zes jaar als pianist bij Waimbaji, een
jaar later als dirigent bij Cantabo, vorig
jaar kwam daar Andante uit Nieuwkoop
bij en ergens tussendoor heeft Pia hem
ook nog meegenomen naar Nieuwerbrug, zodat er nu een superkoor achter
ons staat.
Je roots ben je ook niet vergeten,
Rhoon is vertegenwoordigd met drie
muzikanten en ook je dirigent van de

Toespraak voor Hans Schoenmakers
Beukenootjes van 50 jaar geleden, Rob
Timmers, zit in de kerk. Nu zullen er
ongetwijfeld mensen in de kerk zitten
die denken: ach organist en dirigent,
eens in de drie of vier weken in de kerk
spelen of naar de koorleden zwaaien,
wat stelt dat nou voor.
Nou, als koorzanger kan ik wel zeggen dat goede begeleiding wel wat
vergt. De voorbereiding, liedkeuze,
instuderen van de nootjes, daarna het
afwerken zodat het muziek wordt, een
oude koorzanger met 70 jaar ervaring
zei gisteren: “Een goede dirigent is het
halve koor”. Maar ook het er altijd zijn
vergt veel, een koorlid kan wel eens
verstek laten gaan, maar een dirigent
en organist moeten er altijd zijn.
We kennen in Noorden het fenomeen
Hans Schoenmakers inmiddels zes
jaar, ik memoreerde het zojuist al. Het
zal rond deze tijd van het jaar geweest
zijn dat Hans bij ons koorlid Marleen
in de snackbar kwam en, charmeur als
Hans is, met haar in gesprek ging. Het
gesprek kwam op zingen in een koor

en Marleen vertelde dat we een pianist
zochten. Hans kwam tot Pasen proefdraaien en is nooit meer weggegaan.
Hans is van alle markten thuis, zingt,
dirigeert, speelt piano, orgel en accordeon, en u hoorde het zojuist, hij deinst
ook voor een preek niet terug. Naast
de koren die ik net noemde was hij ook
verbonden aan 25 koren en valt hij in
als organist in Aarlanderveen, Nieuwkoop en de Kaleidoscoop.
Voor dit soort muzikale duizendpoten
die meer dan 40 jaar parochie overschrijdend werkzaam zijn, heeft de
Gregoriusvereniging, zeg maar de vakbond van kerkzangers en musici, een
speciale onderscheiding in het leven
geroepen. Het is mij een grote eer en
genoegen om deze onderscheiding als
primeur in heel Nederland uit te mogen reiken aan Hans Schoenmakers.
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Gemeenschap
Het is 15 maart. Op de tv wordt een
eucharistieviering uitgezonden, gehouden in een lege kerk in het noorden
van het land. Behalve de priester en
zijn assistenten zijn alleen de technici
en een koor aanwezig. Het is een vervreemdende ervaring, alle banken leeg,
een akoestiek waaraan je duidelijk kunt
horen dat er in een verder lege ruimte
gezongen wordt en gebeden die maar
door een kleine groep mensen worden
beantwoord met een Amen.
Hoe kun je zo gemeenschap zijn? In
Zevenhoven zijn we natuurlijk verwend
met onze Orangerie, waar we elkaar
elke zondag na de viering kunnen ontmoeten, onder het genot van een kopje
koffie; waar we het dagelijkse leven in
ons dorp met elkaar bespreken; waar
koffie afspraken gemaakt worden
zodat het ontmoeten ook buiten de
muren van de kerk en de orangerie
door blijft gaan; waar vaak mensen
benaderd worden met een vraag of er
een of ander klusje voor de gemeenschap gedaan kan worden en waar
meestal volmondig ja wordt gezegd op
zo’n vraag.
We zullen het even moeten missen. Tot
wanneer? Wie zal het zeggen. Het is

Jari, Raf, Lisa en Thomas
16
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nog maar de vraag of we de opstanding
van de Heer zullen kunnen vieren op
12 april. Toch kunnen we ook in deze
tijd laten zien dat we een gemeenschap
willen zijn, waar mensen naar elkaar
omzien. Boodschapjes doen voor
iemand die de deur niet uit wil uit angst
voor dit onzichtbare coronavirus, of
een telefoontje naar mensen die nu geïsoleerd en alleen thuis zitten. Als het
hele openbare leven stilvalt, kan geen
mens zich meer verschuilen achter: “Ik
heb het zo druk.” Misschien is nu wel
de uitgelezen tijd om aandacht aan
elkaar te besteden. Het leven stopt niet
als er geen voetbal is, de theaters en
uitgaansgelegenheden dicht blijven. Als
je wordt teruggeworpen op jezelf, ga je
je pas realiseren wat echt belangrijk is.
Tijd voor je naasten, elkaar vasthouden
(figuurlijk gesproken dan) en misschien
een extra gebed voor iedereen die getroffen is door het virus en voor al die
mensen die keihard blijven werken om
hen te verzorgen. We zijn nog steeds
een gemeenschap, ook nu de kerken
gesloten blijven.

Mogen wij ons even
voorstellen
Jari, Raf, Lisa en Thomas. De communicanten van Zevenhoven. Op een

woensdagmiddag hebben wij heel hard
gewerkt aan ons profiel maar ook aan
doosje voor het goede doel en een ontdekkingstocht in de kerk: Bouwen voor
Tim. en een ontdekkingstocht in de
kerk. Zondag 15 maart zouden wij ons
voorstellen in de viering, samen met
nog 13 communicanten uit de kernen
Noorden, Nieuwveen en Nieuwkoop.
Helaas is dit door de coronamaatregelen niet door gegaan.

Iconenexpositie 30-31 mei
en 1 juni in de oranjerie
Sinds 2004 zijn Louis van Veen en Kees
Rietveld leerlingen van Jan Verdonk,
Nederlands beste icoonschilder in de
Kretenzische traditie van de 16e eeuw.
In september 2010 is Kees na een
oproep van het parochiebestuur om
vrijwilligerswerk te doen gestart met
een cursusgroep icoon schilderen
in de Oranjerie naast de RK Kerk in
Noordeinde. Vanwege de steeds maar
groeiende belangstelling is Louis in
2014 Kees komen ondersteunen.
Inmiddels kunnen we nu, voorjaar
2020, 21 cursisten tellen en hebben
over de jaren ruim 60 verschillende
mensen de cursus gevolgd. De iconen
die in de Oranjerie geëxposeerd worden geven een mooie dwarsdoorsnede
van het schilderwerk van de cursisten
over de afgelopen jaren; van beginners
en gevorderden. Het is een schoolexpositie. Daarnaast worden ook enkele
iconen van Louis en Kees geëxposeerd.
Sommige iconen zijn te koop.

Zevenhoven
Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen van Christus; dus niet het feest
van de Kunstroute Nieuwkoop, niet die
van de elektrische fiets of om het even
wat voor ander feest er ook van wordt
gemaakt. Onze motivatie om deel te
nemen aan de Kunstroute Nieuwkoop
luidt dan ook: “Met Pinksteren iets van
Pinksteren tonen.”
Komt u ook?

Lente
Bent u die wind en die regen ook zo
zat? Er lijkt, op het moment dat ik dit
schrijf, maar geen einde te komen aan
windkracht 6 of meer en de weerberichten die reppen over zo nu en dan
een bui, gevolgd door regen en nog
meer regen. Toch komt de lente eraan. De narcissen bloeien uitbundig,
de magnolia’s zitten volop in de knop,
treurwilgen worden weer groen, de

eerder gezaaide tarwe begint te groeien, alles is er klaar voor. Een paar
dagen een temperatuur van boven
de 15 graden en dan kun je de lente

weer ruiken. Rondom onze kerk kun
je het allemaal meebeleven. Doe eens
een rondje tuin en verwonder je over
de kracht en de pracht van de natuur.

Hier zijn geen woorden voor
Oh kind, wat hebben ze jou aangedaan?!

“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”

Daar hang je nu, ik kan het echt niet aanzien.

en dan: “Ik heb dorst.” Zij reiken jou zure wijn aan.

Tranen vertroebelen mijn zicht, ik wankel, raak uit

Jouw laatste woorden schreeuw je uit: “Het is vol-

evenwicht.

bracht!”

Johannes en ik zoeken steun bij elkaar, och was

Je buigt je hoofd en geeft de geest.

dit alles maar niet waar!

En ik krimp in elkaar van pijn en verdriet.

Hoor ik jou nu zeggen: “Vader vergeef hun, want ze

Is dit het einde? Loopt het zo af met jou?.....

weten niet wat ze doen.”

Nee, zoals voorspeld is het gegaan.

en tegen de misdadiger naast je:

Zoon, je bent werkelijk opgestaan!

“Nog vandaag zul jij met Mij zijn in het paradijs.”

Na drie dagen verrezen uit de dood. Wat een vreugde,

en tegen ons twee: “Moeder zie daar uw zoon.”

wat is God groot!

“Zoon zie daar je moeder.”

Jezus, de Zoon van God, is onze Heer en Redder,

Zelfs nu nog vergeving en liefdevolle aandacht voor

door Hem kunnen wij nu verder.

anderen??!!

Laten wij danken voor de liefde van God de Vader,

Maar dan jouw smartelijke kreet, die gaat bij mij

want door Zijn zoon Jezus Christus komen wij Hem

door merg en been:

nader.
Dorothé Klein-Verdel
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
In deze tijden van schakelen en aanpassen heeft uw Pastoraal Team een
aantal maatregelen afgesproken. Ook
de Nederlandse Bisschoppen hebben
in deze lijn besloten.
In de rubriek ‘Vieren’ op pagina 5
in deze Samenstromen kunt u een
uitgebreid overzicht vinden. Mocht de
situatie daar om vragen, dan zullen we
de maatregelen opnieuw aanpassen.
Kijk voor het meest actuele nieuws op
de website of op de faceboookpagina
van de parochiefederatie HH. Clara en
Franciscusfederatie.

Secretariaat terug naar
pastorie
Vanaf 7 april is het de bedoeling dat
alle secretariaatswerkzaamheden weer
vanuit de pastorie, Kerkstraat 57 te
Hoogmade, plaatsvinden op dinsdagmorgen tussen 9.30 en 10.30 uur.
Ook kunnen vergaderingen/bijeenkomsten weer worden gehouden in de
Lodewijkzaal en/of de secretariaatsruimte (uiteraard met inachtneming
van de richtlijnen van het RIVM). Wilt
u data voor vergaderingen e.d. tijdig
doorgeven aan het secretariaat?

In Gods hand
Het zijn onzekere tijden waarin het
coronavirus ons en heel de samenleving in zijn greep heeft. Het raakt
mensen wereldwijd in gezinnen en
families, in bedrijven en scholen, in
de handel en horeca. De samenleving
vertraagt. Het is stil op de wegen en op
pleinen, terwijl in de zorg en ziekenhuizen alle zeilen worden bijgezet en er
internationaal keihard gewerkt wordt in
het onderzoek naar een vaccin.
We kunnen niet samenkomen, zelfs
niet in Drieluik dat ons als ‘kerkplek’

vertrouwd aan het worden is. Wat we
wel kunnen doen, is alle maatregelen
serieus nemen en omzien naar elkaar
zoals we dat gewend zijn, door hulp
aan te bieden, mensen via de telefoon
te ondersteunen. Ook kunnen we in de
geest samenkomen, een stukje van het
evangelie lezen en bidden voor allen
die door het virus worden geraakt en
naar allen die in nood zijn.
De website van de katholieke Bijbelstichting geeft dagelijks een stukje ter
overdenking: www.rkbijbel.nl/kbs/.
Daarbij mogen we steeds bedenken
dat we allen in Gods hand zijn en daar
nooit uit zullen vallen, in leven én in
sterven.
Pastor M. Hoogenbosch

Misintenties
Alle opgegeven misintenties vanaf
15 maart kunnen worden ‘doorgeschoven’ naar een later tijdstip. Neem
hiervoor contact op met uw lokale
secretariaat.
De pastores hebben voor deze periode
een bereikbaarheidsafspraak gemaakt.
Heeft u behoefte aan contact dan kunt
u telefonisch bereiken, iedere werkdag
van 16.00 tot 17.00 uur
Maandag - pastoor Glas,
tel. 06-17272318
Dinsdag - pastor Hoogenbosch,
tel. 06-83061193
Woensdag - kapelaan van Paassen,
tel. 06-30678369
Donderdag - pastor van de Reep,
tel. 06-44564349
Vrijdag - diaken van Aarle,
tel. 06-21693267
In geval van nood zijn de pastores
altijd bereikbaar.

Lief en leed
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De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar op de voet. Nu, half
maart, is besloten om alle weekendvieringen tot nader bericht af te gelasten.
Dat geldt ook voor de vieringen van de
Goede Week. Hoe u toch kunt meevieren via internet of TV kunt u lezen op
de pagina ‘Vieren’ van deze Samenstromen.
Ook in de wekelijkse digitale nieuwsbrief, de website en de facebookpagina
van de federatie zal steeds de laatste
stand van zaken te lezen zijn.
Aanmelden voor de wekelijkse digitale
nieuwsbrief bij: bcp_hoogmade_
woubrugge@rkgroenehart.nl
Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief op
papier krijgen, geef het door aan het
secretariaat.

Vastenactie

Overleden
10 maart		

Op de hoogte zijn en blijven

84 jaar

Wat is Nederland bezig met het coronavirus. wat had ik u graag tijdens de
zondagsvieringen willen vertellen over
Johnson uit Kameroen, Eshita uit

Hoogmade/Woubrugge
Bangladesh, Brian en Sebastiaan uit
Kenia. Jongelui die met hulp van de
vastenactie al een beroepsopleiding
hebben kunnen volgen. Er is geen
Koffiestop op 28 maart bij de COOP,
geen vastenviering op 1 april in
Woudsoord en geen vastenmaaltijd op
1 april in Drieluik. Wilt u de jongelui in
Afrika niet vergeten? Nu u niets in de
collecteschaal kan doen, of een gift in
de pot bij de koffiestop of vastenmaaltijd maak dan alstublieft wat over op:
NL21 INGB 000 0005850. Voor € 24,heeft een hele klas technische leerboeke en voor € 40,- een pakket met een
schooluniform. Mogen wij u alvast heel
hartelijk bedanken voor uw gift namens
de jongelui uit Afrika.
MOV, Twan Goes en Jeanne Borst

Pastoraat ‘groep’
Zoals u in Samenstromen van maart
hebt gelezen, hebben Nico Koot en
Connie Koeleman, na jarenlang lid van
de pastoraatgroep te zijn geweest, afscheid genomen. Liesbeth van der StarDisseldorp en Jeanne Borst-Oudshoorn
hebben het stokje overgenomen. Wij
gaan samen met diaken Van Aarle van

het pastoraal team zorgen voor de
vieringen en de diaconie. Dat betekent: zorg voor onze naasten en zorg
voor de vrijwilligers. Na de brand zijn
er een aantal vrijwilligers bijgekomen,
bijvoorbeeld de groep familieviering,
de groep van ‘het zaalteam’ en drie
nieuwe kosters. Wij hopen te zijner tijd
kennis te maken met diverse andere
groepen. We hebben een paar keer per
jaar contact met de beheercommissie
en regelmatig met het secretariaat. Dat
het woord ‘groep’ tussen aanhalingstekens staat komt omdat Liesbeth en
Jeanne geen groep zijn maar een duo.
Er zijn heel wat taken voor de pastoraat
‘groep’. Wie komt ons versterken? Wie
wil zorgen dat Hoogmade en Woubrugge een goedlopende en saamhorige
gemeenschap blijven?
Liesbeth van der Star-Disseldorp en
Jeanne Borst-Oudshoorn

De icoon van de aartsengel
Michaël
Eerst wist ik niet wie de engel was
die ik op het paneel zette. Het was
Michaël, de meest krijgshaftige van alle
aartsengelen... een warrior, maar ook

en vooral met de perfecte weerspiegeling van het goddelijk licht. Hij blijkt de
strijdkrachten van het Goede, tegen de
machten van het donker aan te voeren
en mag zich de overwinnaar op Satan
noemen.
Hij past dus voor mijn gevoel op
wonderlijke wijze bij de nadagen van
de kerkbrand in Hoogmade en bij het
troosten van haar gemeente, dus dat
zij zich boven die brand uit zal kunnen
heffen naar een nieuw begin.
Michaël wordt vaak afgebeeld in harnas, vechtend tegen het kwaad (een
draak). Op deze icoon heeft hij zijn harnas afgelegd en is Hij de aankondiger,
de Heraut van het Laatste Oordeel.
De oorspronkelijke icoon werd omstreeks 1800 in Rusland gemaakt en
is in particulier bezit. De icoon van
Michaël in jullie gemeenschap is dus
een replica. Toen het paneeltje zijn
voltooiing had bereikt, besloot ik er
enkele verouderingstechnieken op aan
te brengen. Daarom zitten er zoveel
vreemde putjes in het paneel en heeft
het een craquelé gekregen (een in de
oppervlaktevernis gebarsten huid) .
Als voortdurende passant over de
provinciale weg aan de overkant van
het water hield ik van het ranke spitsje
van de Hoogmadese kerk. Ik was ontzet
het spitsje plotseling niet meer te zien
en het was voor mij duidelijk dat de
iconen als troost naar de rouwende
gemeenschap zouden gaan. Maria met
het kindje Jezus voor een nieuw begin
en Michaël in een vurige hemel om
mensen door het oordeel van de brand
heen te leiden. Ik hoop dat u met deze
tekst vanaf nu met nog meer verbinding naar de eigen iconen kunt kijken.
Angèle A. Bakkum

Herdenkingsdienst op 4 mei
in Woubrugge*
Er is door de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van Woubrugge en
Hoogmade een dodenherdenkingsbijeenkomst op maandag 4 mei om
19.00 uur.
* onder voorbehoud van verdere
coronamaatregelen.

De icoon van de aartsengel Michaël
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Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Vieren in onzekere tijden
In deze tijden van schakelen en aanpassen heeft uw Pastoraal Team een
aantal maatregelen afgesproken. Ook
de Nederlandse Bisschoppen hebben
in deze lijn besloten.
In de rubriek ‘Vieren’ op pagina 5
in deze Samenstromen kunt u een
uitgebreid overzicht vinden. Mocht de
situatie daar om vragen, dan zullen we
de maatregelen opnieuw aanpassen.
Kijk voor het meest actuele nieuws op
de website of op de faceboookpagina
van de parochiefederatie HH. Clara en
Franciscusfederatie.

Zondagsvieringen
Alle publieke weekendvieringen zijn tot
nader bericht afgelast. Dit raakt helaas
ook de opvoering van The Passion in
Noorden en de viering van de Eerste
Heilige Communie voor de gezinnen in
Langeraar en Aarlanderveen. Wanneer
het wel kan en wat dit betekent voor de
vieringen van de 1e Communie in de
maand mei, weten we nu nog niet. De
gezinnen worden persoonlijk geïnformeerd, zodra dat kan.
Wel wordt op zondag in besloten kring
de eucharistie gevierd door leden van
het pastoraal team. Via kerkomroep.nl
kunt u meevieren. Daarbij zoekt u op
plaatsnaam.
Zondag 19 april
10.00 uur, Langeraar
Zondag 26 april
10.00 uur, Roelofarendsveen
Iedere zondag kunt u ook de TV viering
van het omroeppastoraat meevieren.

Uitvaarten
Het moeilijkst in deze situatie zijn misschien nog wel de afspraken voor het
samenkomen voor een uitvaart. Zowel
vanuit de kerken als vanuit de uitvaartondernemers wordt gehouden aan de
afspraak dat er maximaal 30 mensen
aanwezig mogen zijn en dat er onderling goed afstand wordt gehouden om
besmetting te voorkomen.
20
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Verschillende koren hebben aangegeven in deze situatie niet te kunnen
zingen, terwijl enkele musici hebben
aangeboden om zo mogelijk de uitvaart
muzikaal te willen begeleiden.
In de besloten zondagsvieringen zal
voor de overledenen en hun naasten
worden gebeden.

Plaatsen van gebed
In onze parochiefederatie zijn er meerdere plekken overdag open voor gebed
of om een kaarsje aan te steken, zoals:
de Lourdesgrot in Zevenhoven
De Mariakapel in Noorden en
Nieuwkoop
De dagkapel bij de Petruskerk in
Roelofarendsveen
De Mariakapel in Oude Wetering naast
het Hof van Alkemade

En verder…
Alle opgegeven misintenties uit deze
periode kunnen worden “doorgeschoven” naar een later tijdstip of opgenomen worden in de besloten zondagsviering. Neem hiervoor contact op met
uw lokale secretariaat.
De pastores hebben voor deze periode
een vaste bereikbaarheidsafspraak
gemaakt. Zie achterin deze Samenstromen. In geval van nood zijn de pastors
altijd bereikbaar.
Al deze zaken zijn onder voorbehoud
van nieuwe maatregelen. Waar nodig
zullen opnieuw aanpassingen worden
gemaakt.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen bij Partycentrum
Keijzer, Dorpsstraat 30 te Leimuiden.
Tijdens deze vergadering nemen
wij afscheid van Piet Cozijn, die zich
jarenlang als bestuurslid heeft ingezet
voor de Barbara. Irene van Ingen heeft
zich bereid verklaard toe te treden tot
het bestuur, in de vacature die in 2018
ontstaan is, door het terugtreden van
Piet Cozijn.
We nemen ook afscheid van Kees de
Koning die de afgelopen jaren secretaris was van onze vereniging. Marjolein
Ubink is bereid zijn bestuurstaken over
te nemen. Andere kandidaten kunnen
zich voor 25 april a.s. richten tot het
bestuur van de Barbara.

Pastoraal Team

Uitstel Algemene ledenvergadering begrafenisvereniging
St. Barbara Leimuiden en
Rijnsaterwoude
De datum voor de algemene ledenvergadering van woensdag 1 april is uitgesteld tot woensdag 13 mei 2020, om
20.00 uur. Dit onder voorbehoud van
nieuwe ontwikkelingen met betrekking
tot het coronavirus.

Als afsluiting van de vergadering zal
Mary van Leeuwen (uitvaartverzorgster
en woonachtig in Hoogmade) het één
en ander vertellen over de impact die
de brand van de O.L.V. Geboortekerk in
Hoogmade heeft gehad op de inwoners
van Hoogmade.
Voor vragen en/of informatie over
bovenstaand bericht kunt u zich
wenden tot:

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Jan van der Weijden, tel. 0172-509203 /
06-50963228 of per e-mail
jokejan@hotmail.com
Hanneke v. Velzen, tel. 0172-509858 /
06-23127167 of per e-mail
vanvelzenhanneke@hotmail.com

Afscheid Pastor Bouke Bosma
Vrijdag 21 februari hebben wij, als
parochiekern St. Jan de Doper, afscheid
genomen van Pastor Bosma tijdens de
Peppelhof viering. Pastor Bosma ging
deze dag voor het laatst voor in deze
viering. Mede dankzij Acoliet Merel v.d.
Hoorn die pastor Bosma kwam assisteren tijdens de viering en het Caecilia
koor die heeft gezongen is het een
bijzondere viering geworden.
Na afloop kon een ieder persoonlijk afscheid nemen van Pastor Bosma onder
genot van een kopje koffie met zelfgebakken cake en boterkoek. Daarna was
er nog een lekker drankje en diverse
hapjes en natuurlijk hebben wij met
elkaar geproost op de nieuwe functie
van Pastor Bosma. Per 1 maart zal hij
als pastoor van de Willibrord parochie
Lisse - Hillegom en de Zilk gaan dienen.
Wij gaan hem missen (ook zijn altijd
overheerlijke, goedgevulde tomatensoep) maar wij wensen hem een hele
mooie toekomst toe als pastoor.

Afscheid Pastor Bouke Bosma
Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na de
basisschool verder te leren. Voor vele
jonge mensen zijn scholen waar ze een
vak kunnen leren te ver weg. Terwijl
onderwijs zo belangrijk is, want 1 jaar
extra scholing levert tot 10% meer inkomen op. Anderen, die wel een opleiding
hebben gevolgd, vinden geen werk op
het platteland waar ze wonen. Daarom
ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die jonge mensen de kans bieden
op vervolgonderwijs of hulp bij het
starten van een eigen bedrijfje.

Pastoraatgroep St. Jan de Doper

Werken aan je toekomst!
Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en
ondernemerschap.

Zoals in het noorden van Zambia, een
arme regio die getroffen is door de
gevolgen van de Aidsepidemie. Er zijn
veel gezinnen met maar één ouder of
grootouders zorgen voor hun kleinkinderen terwijl ze te weinig inkomsten
hebben. Er is geld nodig om 24 jongeren een training te laten volgen waarbij
ze een beroep leren.
Nu alle activiteiten om geld in te zamelen niet meer door kunnen gaan, willen

wij u vragen om uw bijdrage over te
maken op IBAN: NL21INGB0000005850
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Onze bijdrage kan het verschil maken,
zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.
M.O.V. Anneke Bosma

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging
St Barbara wenst in te schakelen bij de
verzorging van de begrafenis/crematie
dan is de verzorger te bereiken onder
telefoonnummer: tel. 06-13449107.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper.

Lief en leed
Overleden
18 februari		
29 februari		
15 maart		

Annie van der Meer-Obdeijn		
Piet van Schagen
		
Petrus Antonius Joannes van Graas	

84 jaar
79 jaar
92 jaar
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
7 april 9.30 uur Viering in Oud Ade.
Voorganger is kapelaan van Paassen.
21 april 9.30 uur Viering in Oud Ade.
Voorganger is diaken van Aarle.

Secretariaat
Vanwege de coronacrisis is het secretariaat op de pastorie van Rijpwetering
tot nader bericht gesloten. De post
en de e-mail worden wel regelmatig
bijgehouden.

Parochieavond Oud Ade/
Rijpwetering 14 februari
Op deze parochieavond, die georganiseerd werd door de pastoraatgroep,
de beheercommissie en de heren
Henk Hoek en Henk van Hout van het
parochiebestuur van de H. Franciscus,
waren 74 mensen aanwezig. Verheugend was te zien dat er ook wat jongere
mensen aanwezig waren.
De bijeenkomst was in de ROAC kantine die centraal gelegen is tussen de
beide kerken.
Er is begonnen met de presentatie van
Henk van Hout over wat is er nodig
voor een vitale geloofsgemeenschap.
Gevolgd door de uitleg van diaken van
Aarle over de werkzaamheden van
de pastoraatgroep en van Jan van
Seggelen over de werkzaamheden van
de beheercommissie.
Daarna waren er discussies aan acht
verschillende tafels over de volgende
vragen:

1.		 Wat betekent kerk en geloof voor u?
2.		 In onze dorpen zijn kerken (geloofsgemeenschap) onmisbaar?
3.		 En hoe kan de locale geloofsgemeenschap in de beide dorpen in
samenwerking met andere instanties vitaal blijven?
Dit waren levendige en interessante
discussies over hoe om te gaan als kerk
in de beide dorpen. Van deze avond is
een verslag gemaakt dat gestuurd is
naar het bestuur van de H. Franciscusparochie.
De avond werd afgesloten met een
drankje en een borrelhapje. Met dank
aan het bestuur van sv ROAC voor het
beschikbaar stellen van de kantine.
Pastoraatgroep en de beheercommissie kijken terug op een geslaagde
avond en vonden het fijn om met de
parochianen van gedachten te wisselen
over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
De pastoraatgroep en de
beheercommissie

Dameskoor Oud Ade is 50+
Op zaterdag 14 maart stond een feestelijke viering gepland in de kerk van
Oud Ade.
Op 19 maart 1970 werd het Dameskoor van Oud Ade opgericht en dat
was dus in maart 50 jaar geleden! Eén
van koorleden, die al vanaf de oprichting meezingt in het koor, zou in het
zonnetje gezet worden. De bloemen
en oorkonde waren besteld, en iets

lekkers bij de koffie na de viering. Maar
ook hier gooide het corona-virus roet
in het eten. Eerst meldde de jubilaris
zich ziek, waarna de vraag rees of het
koorjubileum door zou moeten gaan.
Die keuze hoefde niet meer gemaakt
te worden, omdat kort daarna het
bericht kwam dat alle vieringen zouden
vervallen. Geen jubileumviering dus, en
inmiddels is het koor 50+.
We hopen op een later moment het
50-jarig jubileum alsnog te vieren, samen met het voorheen-gemengde-koor
van Rijpwetering. Dit koor bestond in
2019 50 jaar; inmiddels zijn de koren
van Oud Ade en Rijpwetering gefuseerd. Zoveel jaren trouwe en enthousiaste koorzang is toch wel een feestje
waard!

STA OP…..
‘De beste manier om je niet
wanhopig te voelen,
is om op te staan en iets te doen.
Wacht niet tot goede dingen je
zullen overkomen.

Lief en leed
Huwelijk
In de H. Bavokerk in Oud Ade vindt op vrijdag 24 april 15.30 uur het huwelijk
plaats van Sjors van Schie en Samantha Quint
Wij wensen Sjors en Samantha een onvergetelijke dag en een mooie
toekomst.
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Als je er op uittrekt en iets goeds
laat gebeuren,
dan vul je de wereld met hoop
En je zult jezelf vullen met hoop.’
Barack Obama

Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Let op alle data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Geplande deurcollectes zoals voor de Mariakapel en de vastenactie zullen vervallen als
er geen viering is. Bestelde huispaaskaarsen worden elders gezegend en
kunnen na Pasen opgehaald worden op het secretariaat.

Palmpaasstokken
I.v.m. de coronamaatregelen gaat het
stokken maken niet door.

Vieringen in de Goede Week
In de Goede Week komt de viering van
dinsdag te vervallen. Woensdagochtend om 7.00 uur gaat wel door.

Chrismamis
Op de vooravond van Witte Donderdag,
woensdag 8 april, wordt, alleen in
kathedralen, de zogenaamde
Chrismamis opgedragen.
Ook hier gelden speciale regels en
zijn de vieringen beperkt toegankelijk.
Zie de websites rkgroenehart.nl en
bisdomrotterdam.nl. Bij ons regelt de
pastoraatgroep een en ander

Paastriduüm
Voor de vieringen en tijden van het
Paastriduüm verwijzen wij naar pagina
4 van deze Samenstromen.

Voedselbank
Op weg naar Pasen worden we uitgenodigd om wat soberder te leven en te
delen met onze naasten die het minder
hebben. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan een donatie in de
mand van de voedselbank. De dagkapel en de hal van de kerk zijn dagelijks
geopend.

Iedereen is welkom
(in het bijzonder jongeren
en jonge gezinnen)
Als wij volwassenen in de kerk een
peuter zien schuifelen, horen praten
of soms schreeuwen, of eigenwijs naar
voren zien banjeren of iets dergelijks,
vragen wij ons weleens af of dat niet
anders kan.

Misschien moeten we het vergelijken
met een bezoek van een jong gezin
aan vrienden, kennissen of grootouders. De gesprekken zijn anders nu er
kleine kinderen bij zijn, de beleving is
anders. Maar het is een kennismaking,
het vertrouwd raken met elkaar. Door
in elkaars nabijheid te zijn starten we
met het opbouwen van een onderlinge
band.
We zouden een vreugdedansje moeten
maken als we wéér een gezin de kerk
zien binnen komen met kinderen huppelend, in kinderwagen of buggy.
Wat ons betreft verdienen de ouders
een certificaat van bijzondere moed en
heiligheid, want behalve het (eventueel)
weerstaan van boze blikken, vergt het
een stap in het geloof om als jonge
ouders als gezin naar de mis te gaan.
De inhoud van de mis ontgaat hen voor
een groot deel, de verleiding om niet te
gaan is daardoor ook groot. Een deel
van de viering zijn zij namelijk bezig

hun grut bezig te houden zodat zij zo
min mogelijk geluid maken. We zouden
de “andere” kerkgangers willen zeggen: “als je geen geluid hoort, sterft de
kerk uit!” (If you don’t hear crying, the
Church is dying).
Laat dit bericht voor de jonge gezinnen
een aansporing zijn om naar de viering
te komen, met alle kinderen uit het
gezin. De overige parochianen die misschien wel eens gedacht hebben: “moet
dat nu!”, willen we aansporen om deze
gedachte om te buigen naar “gelukkig
is er toekomst voor de kerk, wat fijn dat
zij er zijn!”.
Hebt u de televisieviering van 9
februari meegevierd in de kerk of
thuis via de televisie? Mogelijk heeft u
dan ook ervaren hoe inspirerend en
verrijkend een viering met kinderen
is. Niet alleen het koor, maar ook de
jonge gezinnen die aanwezig waren. U
kunt het nazien via uitzending gemist:
https://www.npostart.nl/eucharistieviering/09-02-2020/KN_1711973.
Het kinderkoor “de vrolijke noot” zong
als welkomstlied “Iedereen is welkom!”
en zo is het! Iedereen is welkom, wij
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Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
hopen dat deze klanken en woorden
nog lang zullen naklinken en u zich
welkom voelt in de kerk. Iedereen is
welkom!
Ellen van der Willik

Mariabeeld weer als nieuw!
Inzegening op zondag 3 mei!
Wie de laatste tijd bij de Mariakerk
kwam, heeft waarschijnlijk iemand gemist in de voortuin… inderdaad: Maria
lijkt even ‘afwezig’. Het klusteam van de
Petrukerkheeft Maria met zachte hand
ontdaan van haar versleten mantel en
een nieuwe aangemeten. Het beeld ziet
er weer prachtig uit. Compliment voor
het team. Zij draaien hun hand niet om
voor welke klus dan ook. Binnenkort
zal het beeld zijn vertrouwde plek weer
krijgen.

het moment van schrijven is nog niet
bekend wat het wordt.
Gedichtenwedstrijd
Ook dit jaar kan elke inwoner van Kaag
en Braassem, jong of oud, een zelfgemaakt gedicht insturen. Het is de
bedoeling dat de winnaar zijn of haar
gedicht zal voordragen tijdens de jaarlijkse herdenking bij het monument op
de Noordhoek . Wij hopen binnenkort
een aantal mooie gedichten te mogen
ontvangen over het jaarthema
‘VERHALEN OM NOOIT TE VERGETEN’.
Alle inzendingen moeten uiterlijk
20 april a.s. per mail zijn ontvangen
op het volgende e-mailadres:
info@4en5mei-kaagenbraassem.nl
De Mariakapel
De vrijwilligers van de stichting “Vrienden van Maria” van de Mariakapel in
Oude Wetering (naast Hof van Alkemade) zijn héél blij en dankbaar dat op
zondag 3 mei het vijf jarig bestaan van
de Mariakapel een feit is!

Mocht u een gift over willen maken,
dan kan dat op bankrekeningnummer
NL26 RABO 0324036817 t.n.v. Stichting
Vrienden van Maria te Oude Wetering.
Daar zijn we u heel dankbaar voor!
Bestuur Vrienden van Maria.

Parochieavond kern Emanuel
18 februari 2020
De BCP Emanuel heeft in samenwerking met de pastoraatsgroep een
bijeenkomst georganiseerd. Hierbij
waren 75 parochianen aanwezig. De
parochianen is gevraagd met elkaar in
gesprek te gaan over de toekomst van
‘hun kerk’.
In de komende editie van Samenstromen zullen we het volledige verslag
publiceren.

Vanwege het coronavirus stellen wij de
viering hiervan uit naar zondag 4 oktober. Wij hopen dat u daar begrip voor
heeft. Zegt het voort s.v.p.

Oproep uit de Beheer Commissie Parochiekern (BCP)

Komt u ook?
Wellicht raakt u enthousiast van dit
mooie werk en wilt u ook een klusje
oppakken! Het team verwelkomt u met
open armen en koffie op maandagochtend.
Beheercommissie en pastoraatgroep van
parochiekern Emanuel

75 jaar vrijheid - Thema 2020 ‘Verhalen om nooit te
vergeten’ Viering in Kaag
en Braassem
Let op: het 5 mei programma vervalt
en ook het zingen op 4 mei. De rest van
het programma verandert ook maar op
24
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Wie wil ons helpen? We zitten dringend verlegen om een commissielid (m/v)
met penningmeester ervaring. Je houdt een oogje in het zeil op de inkomsten
en uitgaven van de BCP en haar werkgroepen. Als lid van de BCP vergader
je zo’n 9 keer per jaar. Daarnaast hou je contact met het secretariaat en het
administratiekantoor die het boekhoudkundige deel voor hun rekening
nemen. Heb je interesse, bel mij even op tel. 06-30030744. Of mail naar
wimvanklink@gmail.com, ik neem dan snel contact op. Ik kijk met verlangen
uit naar een positieve reactie, dank alvast.
Namens de BCP, Wim van Klink

Lief en leed
Overleden
13 maart
15 maart

Maria Mathilda Koek – Hoogenboom 
Hendrikus Antonius Gerardus van Eijden 

94 jaar
86 jaar

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Palmpasen

Geloofsvraag

Met palmpasen worden de palmtakjes gezegend en vertellen we het verhaal van
de intocht in Jeruzalem. Ook maken we normaal palmpasenstokken en lopen daarmee door de kerk. De palmpasenstok combineert het groen van de hoop en de
vreugde van de intocht in Jeruzalem en van Jezus’ koningsschap, maar tegelijk het
kruis van het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. De eieren zijn tekens
van het nieuwe leven dat Pasen zal brengen. Het is traditie dat je je palmpasenstok
weggeeft aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wat is eigenlijk een kapelaan?
Eind februari hebben we pastor Bosma
uitgezwaaid naar zijn nieuwe parochie.
Daar is hij pastoor geworden. Je zou
kunnen zeggen dat hij nu directeur is
van die parochie. Dat is pastoor Glas
bij ons. Allebei zijn ze ook pastor, dat is
een woord uit het latijn en het betekent

Maar zijn er genoeg palmtakjes dit jaar...?

herder. Zoals een herder de schapen
leidt naar voedsel en water, zo leidt de

Mot met god

pastor de mensen in de parochie naar
Gods woord. Precies zoals Jezus dat

Er was eens een rups die honger had.

Toen kwam Palmpasen in het land.

Ze bekeek de struik waarin ze zat

De koster met snoeischaar in de hand

en zag daar heerlijk, vers groen blad.

en aan haar arm een grote mand,

Kapelaan

Ze proefde en smulde. Ze at en at.

riep: “Buxus! Wat is híer aan de hand?”

In de plaats van pastor Bosma komt

Ze riep haar zussen en broers erbij,

“Mijn struik is helemaal kapot!

lenig en hongerig, net als zij.

Geen palmtak, geen Pasen, oh, wat rot!

Die kropen erheen in een lange rij

En allemaal door die buxusmot!

en smulden mee van de lekkernij.

Dat beestje heeft nu Mot met God!”

Het duurde heel lang, dit feestelijk maal.

Dat hoorde de mot en ze voelde schuld

En tja, op het einde van het verhaal

dat zij Gods lof had opgesmuld

waren de rupsen dus allemaal

door vraatzucht en door ongeduld.

moddervet en de takken kaal.

Ze werd van groot berouw vervuld.

Waarna onze rups iets nieuws begon:

Ze riep haar familie bij elkaar

ze maakte een draad, ze spon en spon,

en preekte: “Keer je om dit jaar!

sliep heel de winter in haar cocon,

Neem moerbei of andijvie maar,

en verscheen als een mot in de lentezon.

want de buxustak is wonderbaar!”

heeft gedaan.

kapelaan van Paassen nu in onze paro-

Marjet de Jong

chies. Wat is dat nu weer, kapelaan?
Dat is een priester die in de parochie werkt en de pastoor helpt in zijn
taken. Je kunt hem ook ‘onderpastoor’
noemen. Zo weet je ook meteen dat hij
priester is. De echte kerknaam is trouwens ‘parochievicaris’. Pastor Bosma
had diezelfde plek, maar er was geen
afspraak om hem kapelaan te noemen.
Diaken
We hebben ook een diaken. Dat is een
pastor die gewijd is door de bisschop,
maar hij is geen priester. Hij gaat niet
voor in de eucharistie, maar is daarin
de dienaar. De diaken heeft de opdracht om de mensen in de parochie te
leiden in het dienen van elkaar.
Pastoraal werker
Wie in de kerk werkt zonder dat de
bisschop hem of haar heeft gewijd, is
pastoraal werker. Je werkt mee met de
priesters en de diaken in de parochie.
Pastor Hoogenbosch
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OMZIEN naar de ander
De hulp bij de weg in vrijheid
In oktober 2019 kwamen Lara van der Well en Fred tijdens
het symposium vertellen over stichting Exodus. Dit symposium werd druk bezocht en na afloop waren er leuke gesprekken. Na de gehouden collectes tijdens het diaconieweekend
kan nu, op 28 februari 2020, de cheque aan de stichting
gegeven worden. Maar liefst € 2.500 is de donatie. Hiermee
helpen we ex-gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij.

Stichting Exodus is zowel regionaal als landelijk actief. In de
Randstad zijn er naar verhouding veel uitstroom aanvragen,
daardoor zijn er vaak plekken in het ‘moederhuis’ tekort.
Door ambulante hulp te geven, dat betekent bijvoorbeeld
hulpgesprekken niet in het centrum maar op de plek waar
de persoon woont, kan gelukkig wel steun en toeverlaat
geboden worden. De ex-gedetineerden moeten in Nederland
altijd veel ‘loketten’ af. Zonder computer kom je nergens
meer bij. Het beschikbaar stellen van hulp door via een
computer allerlei formulieren en brieven in te sturen (als
werkzoekende op vacatures reageren, medische zorg) is
van grote betekenis.
De stichting heeft met verschillende leeftijden te maken in
haar hulpverlening. Ze zien dat het bij jongeren moeilijk is
om volhardend goed bezig te blijven. Voor hen blijven de
vele valkuilen en verleidingen in het leven moeilijk te weerstaan. Het maken van goede keuzes, zonder terugval...
“het mag eigenlijk wel tovenarij heten als het wel lukt!”

Een cheque van maar liefst € 2.500 voor Stichting Exodus, uitgereikt door Andre van Aarle aan Lara van der Well en Fred
Voor deze overhandiging zijn Lara van der Well en Fred van
stichting Exodus naar Langeraar gekomen. Vanuit de PCI zijn
Ton den Haan, Jolanda Mank, Aart Rietveld en W. Duivenvoorden erbij.
Pastor Andre van Aarle vroeg aan Fred hoe het nu met hem
is? Fred vertelt dat hij vlak voor kerst 2019 naar zijn woning
in Sassenheim is gegaan. Het is voor hem een echt thuis, en
met zijn huisdier geeft dit rust in zijn leven. Soms mist hij het
‘moederhuis’ voor de drukte en reuring. Hij staat er ook nu
niet alleen voor; vanuit stichting Exodus krijgt hij ambulante
begeleiding. Er is een prettig contact met een vaste begeleider die hem helpt bij zaken als wonen, werken, relatie en
zingeving.
Bij de overhandiging vertelt Andre van Aarle dat de PCI deze
hulpvraag van harte ondersteunt. De opbrengst vanuit Roelofarendsveen is al rechtstreeks overgemaakt en vandaag is
de cheque van € 2.500 gegeven. Als dank gaf Lara van der
Well aan de schenkers een boek cadeau “Gaan in het licht
van de hoop” geschreven door Jan Eerbeek (initiator van de
stichting Exodus / gevangenis predikant).
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In het bestuurlijk werk van de stichting is er nauwe samenwerking met allerlei instanties. In het ideaalplaatje zijn deze
instanties ‘medestanders’ van elkaar, waar het nu helaas
vaak als concurrentie naast elkaar staat. De privacy wetgeving (AVG) bijvoorbeeld staat in sommige gevallen een slagvaardige aanpak in de weg. Door de jarenlange ervaring van
de stichting kunnen zij stellen dat de problemen waar een
ex-gedetineerde bij terugkeer in de maatschappij tegen aan
loopt, nog net zo complex is als 40 jaar geleden.
Stichting Exodus houdt bij de begeleiding goed in het oog
hoe kwetsbaar de mensen (nog) zijn en helpt hen bij de
persoonlijke weg in vrijheid. De gift van onze PCI gaat in het
Perspectieffonds. Hiermee kunnen kleine bedragen gegeven
worden die direct ten goede komen aan de gezondheid of
het welzijn van de cliënt. “Het is een feest te zien hoe
gelukkig men van zo’n aardigheidje wordt”.
Voor meer informatie over stichting Exodus en het
Perspectieffonds zie www.exodus.nl
Anja Niemöller

Clara & Franciscus Omzien naar de ander
Plots in financiële problemen?
Dan kan inschakelen van Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem voor u een
oplossing bieden. Dit Noodfonds biedt financiële hulp aan hen die als inwoner van Kaag
en Braassem staan ingeschreven en hier ook daadwerkelijk woonachting zijn en die in
acute financiële problemen zijn gekomen.
Waarom dit Noodfonds, er zijn al zoveel hulpfondsen in Kaag en Braassem?
Dat klopt, er zijn bij de protestante kerken diaconieën, bij de katholieke kerken parochiële caritas instellingen, verder algemene en bijzondere hulpverlenende clubs als Lions,
Rotary, stichting Nico Straathof, LaNi-kinderfonds, Hugo van der Poelfonds, enz.
Waarom dan toch dit Noodfonds?
Omdat veel fondsen opgericht zijn met heel specifieke doelstellingen. Het bestuur van
Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem gaat ervan uit dat zij vooral gewoon
doorgaan met hun goede werk, het Noodfonds wil ‘niet in plaats’ van werken, maar
aanvullend.

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

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering

Gebleken is namelijk dat het voor een groep mensen een barrière is om aan te kloppen
bij een fonds dat is verbonden aan een kerkgenootschap. Mensen kunnen gebroken
hebben met die kerk of helemaal niet kerkelijk opgevoed zijn. Bovendien, als ze nog wel
kerkelijk zijn, kan het moeten aankloppen om hulp bij ‘bekenden’, bij mensen die tot
jouw kerk behoren, een forse drempel vormen. Hoewel dat niet het geval zou moeten
zijn, blijkt dit toch regelmatig voor te komen.

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 216 932 67
Maandag niet beschikbaar

Daarom heeft een aantal fondsen de krachten gebundeld en een nieuw algemeen fonds
opgericht: Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem, zoals hiervoor aangegeven
voor ieder die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staat ingeschreven en
hier ook daadwerkelijk woonachtig is en in acute financiële nood terecht is gekomen.
Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen en Leimuiden

Praktische informatie:
• Op de website van het Noodfonds vindt u de nodige informatie, statuten, huishoudelijk reglement met de deelnemende fondsen, enz. Neem er eens een kijkje:
www.noodfondskb.nl
• Het Noodfonds is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur
onder telefoonnr. 06-8384577
• Ook per email is het Noodfonds te benaderen:
aanvraag@noodfondskb.nl

kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 30678369
Maandag niet beschikbaar

Wilt u als particulier of als bedrijf het Noodfonds steunen?
Het Noodfonds heeft de ANBI-status waardoor giften voor de inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. Giften kunnen worden overgemaakt op:
Bankrekening: NL78 RABO0317 8683 30 t.n.v. St.Soc.Noodfonds Kaag en Braassem

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge

Nalaten aan Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem?
Het is mogelijk om het Noodfonds te benoemen tot erfgenaam, maar daarvoor is
inschakeling van een notaris noodzakelijk. Een door uzelf opgesteld briefje is niet voldoende. Op de website van het Noodfonds vindt u enige gegevens die hiervoor van
belang zijn. Omdat Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem de ANBI/status heeft,
betekent dit dat als u aan het Noodfonds nalaat er door het Noodfonds hierover geen
erfbelasting hoeft te worden betaald. Dus 100% van wat u nalaat aan het Noodfonds
kan worden besteed aan het doel van het Noodfonds, de hulp aan mensen in acute
financiële problemen in de gemeente Kaag en Braassem.

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

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden

Fried Elstgeest, voorzitter
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h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel. (06) 445 64 349
Vrijdag niet beschikbaar

Algemeen
Interview met het nieuwe lid van het pastoraal team: Kapelaan van Paassen

‘Ik houd van dorpen!’
Per 16 maart verwelkomen we Kapelaan van Paassen in het pastoraal team van de Clara & Franciscus
Federatie. Hij volgt pastor Bosma op. Met dit interview willen we hem aan u voorstellen, zeker nu een
persoonlijke ontmoeting en zijn presentatie even op zich moeten laten wachten.
Door: Josine Verhagen-van Velzen
Van Paassen groeide op in MiddenDelfland en is Katholiek van huis uit,
zoals we dat noemen. Er zijn zeker periodes in zijn leven geweest dat hij wat
minder naar de kerk ging. De pubertijd
was zo’n periode. Hij werkte als ambtenaar bij sociale zaken toen hij in 1991
voor het eerst op familiebezoek ging bij
een tante in Indonesië. Zij is zuster bij
de Franciscanessen en had in 1981 in
Indonesië een centrum voor gehandicapten opgericht.
De kapelaan vertelt: ‘In 1999, toen ik
voor de derde keer bij mijn tante in
Indonesië was, ontmoette ik een Italiaanse missionaris, Matteo. Iemand van

mijn eigen leeftijd. Ik was verbaasd; ik
wist niet dat dat nog bestond! Ik mocht
met hem mee de jungle in. We zaten
drie weken in ‘the middle of nowhere’.
Na een week had ik mijn meegenomen
boeken wel uit. Ik kon toen kiezen uit
de Italiaanse boeken van de missionaris: een heel dikke Bijbel òf het Evangelie van Thomas (114 losse uitspraken
van Jezus). Het werd dus Thomas, die
ik met behulp van een woordenboekje
las. Op enig moment had ik het gevoel
dat ik niet alleen in mijn kamer was.
Waarom ik de vraag toen gesteld heb,
weet ik tot op vandaag niet, maar ik zei
vanonder mijn klamboe: “Als U het bent
God, stuur dan Matteo maar langs…
binnen 15 minuten’. God speelde op
scherp; het werd 14 minuten. Voor mij
is dát het gevoel geweest dat God het
was die mij riep.’
Eenmaal thuis heeft Van Paassen direct werk gemaakt van zijn roeping en
heeft zich ingeschreven. Eerst bij de
Fontys HBO Theologie en vervolgens
-via Vronesteyn- voor de priester- en
diakenopleiding Bovendonk. In 2015 is
hij tot priester gewijd.

Kapelaan van Paassen
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Kapelaan van Paassen legt uit waarom
hij graag kapelaan genoemd wil worden. ‘Eigenlijk gebruik ik ‘kapelaan’ in
plaats van mijn voornaam; net zoals je
een nieuwe voornaam krijgt als je in
een klooster intreedt. Het is niet uit arrogantie, maar uit helderheid. Omdat ik
priester ben, mag ik net als de pastoor
ook de ziekenzalving geven, de Eucharistie vieren en de biecht horen. Maar

ik geef geen leiding, zoals de pastoor
wel doet.
Voor mijzelf geeft dit de scheiding tussen werk en privé goed aan. Ik draag
ook altijd een priesterboordje. Dat
zie ik o.a. als PR-instrument; mensen
weten in één oogopslag welk ‘product’
bij mij te halen valt, namelijk: de Blijde
Boodschap. Ik zeg dat zo, omdat ik
houd van de vréugde die het geloof
mensen kan brengen; door twijfels en
moeilijkheden heen.
Van Paassen zal op termijn in de pastorie in Leimuiden gaan wonen. ‘Ik ben
blij dat ik wederom in een dorp mag
wonen! Ik houd van het dorpsleven!
Het fijne aan een dorp vind ik de sociale samenhang. In mijn vorige parochie heb ik zoveel mogelijk mensen
geprobeerd te leren kennen, jong en
oud. Niet alleen van de kerk, maar ook
bij scouting, carnaval en de voetbal’.
In de carnavalsoptocht van Reeuwijk
bleek ook wel dat dit gelukt is. Dit jaar
liep hij ook zelf mee in de optocht in
een gouden cape, die twee dames speciaal voor hem gemaakt hadden. Wilt u
dit ook zien? Kijk dan op https://www.
youtube.com/watch?v=Jp5VCHwMTNA
vanaf 21:13.00.
Tot slot vertelt de kapelaan dat hij u
ook allemaal graag wil ontmoeten als
de coronacrisis weer achter de rug is.
Hij sluit af met: ‘Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging! Ik hoop op een goede
samenwerking met het pastoraal team
en op een mooi onderweg zijn met u in
het licht van Christus.’

Clara & Franciscus Algemeen
Bisdom Rotterdam verwelkomt
relieken van de heilige Bernadette
De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van
Soubirous komt dit jaar naar Nederland. Tussen 11 mei en
15 juni worden de relieken in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. In de periode daarvoor reizen ze langs
Mariabedevaartplekken in België. Het heiligdom leent de
relieken sinds enkele jaren voor korte tijd uit aan andere
bisdommen.
Bernadette Soubirous is sinds haar overlijden in 1879 opgebaard in het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader
van haar zalig- en heiligverklaring zijn in de jaren twintig van
de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen.
Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes
bewaard in een aparte Bernadettekapel naast de crypte.
De relieken van Bernadette waren de afgelopen jaren in
bisdommen in Italië, Duitsland en Spanje. Eind 2020 reizen
ze naar Ierland en daarna naar diverse landen in Azië.
Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van
zondag 7 juni tot en met donderdagochtend 11 juni in de
HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.

De verdeling is als volgt:
Maandag: pastoor Glas, tel. 06-17272318
Dinsdag: pastoraal werker Hoogenbosch, tel. 06-83061193
Woensdag: kapelaan Van Paassen, tel. 06-30678369
Donderdag: pastoraal werker Van de Reep, tel. 06-44564349
Vrijdag: diaken Van Aarle, tel. 06-21693267
Daarnaast zijn wij ook per mail bereikbaar en persoonlijk bij
de enkele vieringen in de kerken.
Namens het pastoraal team,
Diaken André van Aarle

Bedevaart Caritas Banneux
N.D.Bisdom Rotterdam
Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje
in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan
Mariëtte Beco. De bedevaarten voor het voorjaar zijn helaas
in verband met het coronavirus geannuleerd. In het najaar
staan nog een aantal bedevaarten gepland. In de volgende
edities van Samenstromen houden wij u hiervan op de
hoogte.

Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed en de eucharistieviering in de kathedraal. Op
zondag 7 juni wordt de eucharistie gevierd om 11.00 uur. Op
maandag 8 juni, dinsdag 9 juni, woensdag 10 juni en donderdag 11 juni wordt de eucharistie gevierd om 9.30 uur.
“Het is bijzonder dat het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met het heiligdom Lourdes en bisdommen wereldwijd,
de relieken van Bernadette mag verwelkomen”, zegt bisschop Van den Hende. “Het bedevaartsoord Lourdes wil
mensen op deze manier in contact brengen met de heilige
Bernadette en de gelovige betekenis van Lourdes. Voor mensen die Lourdes hebben bezocht, is het een mooie manier
om opnieuw dichtbij Lourdes te komen. Met name voor de
zieken en andere mensen die de reis naar Lourdes niet kunnen ondernemen kan dat bijzonder zijn.”
De organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse
bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim.

Pastoraal contact met leden van het
pastoraal team
In deze coronatijd zullen pastorale bezoekjes wat minder
kunnen zijn. Daarnaast zijn veel ontmoetingen in groepsverband uitgevallen. In deze periode willen wij toch ook
gestructureerd er voor u zijn. Zo hebben wij tot nader order
dagelijks een telefoonwacht van 16.00 uur tot 17.00 uur voor
vragen en verdere pastorale afspraken. Het melden van uitvaarten gaat altijd via de uitvaartondernemer.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met
andere mensen. Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure
raadplegen.
U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148
e-mail: paula_opstal@hotmail.com
b.g.g. Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872
e-mail: gerard.debruijn@planet.nl
Of raadpleeg de website
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl
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Algemeen
Hoogmade: weinig gelukkig met
haar kerken
Met de dag van 4 november 2019 – toen de kerk van Onze
Lieve Vrouw Geboorte door brand geheel verwoest werd –
nog vers in het geheugen, gaan de gedachten onwillekeurig
terug naar 1929. Toen, negentig jaar geleden, ging ook de
voorgangster van het afgebrande Godshuis door een ramp
verloren. Toen niet door brand, maar zij stortte grotendeels
in omdat die vorige kerk in 1875 op een ondeugdelijke
fundering was gebouwd. Dat wreekte zich een goede halve
eeuw later, toen de trots van Hoogmade voorgoed verloren
ging. Het heeft de Hoogmadese katholieken dus niet meegezeten met haar plaatsen van samenkomst!
De negentiende-eeuwse parochiekerk was een exponent
van de neogotische stijl, zoals in die tijd algemeen gebruikelijk was. Het was een schepping van de bekende kerkenbouwer E. J. Margry, van wiens hand in onze omgeving ook
de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn is, maar ook de
Petrus-en-Pauluskerk in Reeuwijk, de Bartholomeuskerk in
Voorhout, de Franciscuskerk in Oudewater en – dichter bij
huis – de toren van de Nicolaaskerk in Nieuwveen. De teloor
gegane kerk van Hoogmade had veel weg van de nog altijd
bestaande Laurentiuskerk in Stompwijk, die iets eerder in
gebruik werd genomen dan de Hoogmadese kerk.
Hoe kon het zo fout gaan met deze laatste kerk? Zeker niet
aan de architect, want Margry had een goede naam als kerkenbouwer. De fout zou gelegen hebben bij de aannemer
en de overlevering weet te verhalen, dat er aan het toezicht
bij de bouw veel ontbroken moet hebben. Zo werden door
de architect afgekeurde heipalen afgevoerd, maar kwamen
die via een omweg toch weer terug op de bouwplaats om
alsnog gebruikt te worden… Verder zou er – alweer volgens
de overlevering – tijdens de bouw nogal eens naar de drankfles gegrepen zijn. Het zat bij de bouw dus nogal tegen, kan
men zeggen. Maar toch werd de bouw volgens schema uitgevoerd en was de kerk op de geplande datum gereed voor
gebruik.
Nog geen twintig jaar na de bouw dienden de eerste gebreken zich al aan. In 1891 moesten er al grote reparaties plaats
hebben. ,Zij zakt tussen de palen door’, schreef pastoor H. P.
Smeele. De schade werd zoveel mogelijk verholpen en veel
herstelwerk zou er in de loop der jaren nog volgen. In 1906
moesten er verstevigingsankers en ijzeren binten in een
muur worden aangebracht en ook onder de deur naar de
sacristie moesten belangrijke reparaties worden verricht. In
1917 werd er een onderzoek ingesteld naar de gemetselde
gewelfbogen onder de kerk. Dit omdat er op meer plaatsen
scheuren en andere sporen van verval zichtbaar waren. Er
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zouden kostbare reparaties nodig zijn om het tij te keren,
maar het geld daarvoor ontbrak.
In 1927 was de verzakking van de kerk snel erger geworden,
grote stukken kalk vielen naar beneden. De pijlers werden
met zinken banden versterkt. Een zinloos lapmiddel, zo
bleek al snel. In het voorjaar van 1929 bleek de vloer vijftien
centimeter verzakt waardoor ook de pijlers verzakten. Op
een zondag viel plotseling een groot stuk steen naar beneden, waarbij een kerkgangster ternauwernood aan de dood
ontsnapte. Vanaf begin juni kwam de ondergang van de kerk
met rasse schreden naderbij. Scheuren in de muren werden
dag na dag zichtbaar groter. De Leidse architect J. A. van der
Laan liet de kerk direct sluiten. Pastoor Borsboom had er
nog wel wat vertrouwen in: ,Onze Lieve Heer zal zijn eigen
glazen niet ingooien’, zou hij tegen Van der Laan gezegd
hebben.
Op 4 juni was het echter toch mis: een gedeelte van het
transept stortte in. Pilaren waren bijna een meter in de
grond gezakt. De muur van de hoofdbeuk boven de pilaren
bleef, hoewel geheel gescheurd, als los zand door het verband in de kap nog hangen. De toestand was zo gevaarlijk
dat besloten werd de verzakte pilaren omver te halen met
als gevolg dat de kap van de hoofdbeuk neerstortte. Tenslotte besloot men om de gehele muur neer te halen. De
Leidsche Courant volgde de gebeurtenissen op de voet en
dat had tot gevolg dat er veel ,ramptoeristen’ naar Hoogmade togen. Tal van landelijke dagbladen berichtten over de
instorting van de Hoogmadese kerk.
Enige tijd na de ramp onderzocht architect Van der Laan de
toestand ter plaatse. De algemene tendens van zijn oordeel
was, dat de fundering totaal ontoereikend was en dat de
kerk reddeloos verloren was. De houten dwarsbalken van
de fundering onder de toren lagen gekraakt, terwijl de palen
er doorheen drongen. Later waren er blijkbaar boven de
gebroken balken nieuwe aangebracht en hierop waren weer
nieuwe versnijdingen gemetseld. De pijlers bleken tussen de
palen te zijn doorgezakt. Het advies was: breek alles af en
bouw een nieuwe, eenvoudiger kerk. Het kerkbestuur was
gevoelig voor Van der Laans advies en gaf hem de opdracht
tot nieuwbouw. Dat werd de kerk – in 1932 ingewijd – die nu
door brand verloren is gegaan. Hoogmade is dus niet zo erg
gelukkig met haar kerken geweest…
Hans van der Wereld
Voor wie verder wil lezen moge verwezen worden naar
het boek ‘Hoe Hoogmade kerkelijk onder dak kwam’ van
schrijver dezes.
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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. 4 (mei 2020) kunt u uiterlijk op
14 april aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 1 mei.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

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

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe
Wetering - H. Petruskerk - 		
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:

N
E
R
E
JONG
JE BENT JONG EN
JE WILT WAT….

Dat was ruim 20 jaar geleden de leus van radio Veronica
om te laten zien dat zij jongeren begrepen. En zo is het ook.
Ik herken dat. Ik ben ook jong geweest en wilde van alles.
Met vrienden weg, biertje drinken, uitgaan, school kon even
wachten, toch maar studeren, plannen maken. Tja, leuk toch.
En zo hoort het ook.
Maar nu is alles opeens even anders. Corona ontregelt het
leven van iedereen. Toetsen en lessen worden verschoven
of op andere tijden gegeven en afgenomen. Horeca is dicht.
Gaan ook de andere winkels dicht? Sociale live contacten
moeten beperkt worden of helemaal stoppen. Maar ook
oudere of oude mensen hebben last. Boodschappen kunnen
niet meer gedaan worden. Eenzaamheid slaat toe.
Wellicht kun je als jongeren iets doen. Ken je mensen die
boodschappen nodig hebben? Doe het. Stuur meer mensen
eens een kaartje. Bel wat vaker met je opa of oma, of gewoon
met een oudere buurman of buurvrouw in de straat.
Corona maakt alles anders, maar het schept ook nieuwe
kansen om iets voor anderen te kunnen betekenen. Geef het
door!!!

Wie zit er in dat pak?!

In de rubriek van deze maand spreek
ik met Ingrid de Haas. Ingrid is al 5
jaar acoliet. Dit geeft natuurlijk genoeg
aanleiding om met haar te spreken
over waarom ze dit doet!

‘Voordat ik acoliet werd, ben ik 7 jaar misdienaar geweest. Dit
ben ik gaan doen, omdat mijn broer ook misdienaar was en
ik iets wilde doen tijdens de viering. Momenteel doe ik HBO-V
en in mijn vrije tijd loop ik hard of wandel ik een rondje. Ik zit
in mijn 2e jaar van de HBO-V en werk als helpende in Huize
Jacobus, dit doe ik allebei met plezier.
Acoliet zijn vind ik fijn, omdat ik zo iets kan betekenen voor
de rest van de gemeenschap. Om deze reden ben ik ook bij
Jongerenkoor Faith gegaan. Verder geeft het mij rust om in
de kerk te zijn en dat ik daarbij dan nog iets kan betekenen
voor de medemens voelt voor mij prettig.
Als mijn vrienden aan mij vragen wat ik doe in de kerk, dan
zeg ik dat ik ondersteun tijdens de viering. Ook vertel ik wat
voor taken en verantwoordelijkheden ik heb. Soms stellen ze
er meer vragen over dan maar na wat uitleg begrijpen ze het
vaak wel’.

Diaken A. Van Aarle

New Faith Network
Het coronavirus verspreidt zich langzaam over het land en
voor de veiligheid blijven veel mensen thuis om niet besmet
te raken, of om anderen niet te besmetten met het virus. Dit
is het moment dat mensen dan vaak kijken naar Netflix,
videoland of andere streamingsdienst. Er is ook een christelijke variant, namelijk New Faith Network. Hier vind je een
enorme hoeveelheid christelijke films, series, eigen producties en overdenkingen. Probeer het vooral, de eerste 14
dagen zijn gratis en aanmelden kost je 3 minuten. Kijk op
https://newfaithnetwork.nl voor meer informatie.

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

