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Van de redactie
Bij het ter perse gaan van deze Samenstromen is er nog weinig veranderd sinds vorige maand.
We blijven nog steeds zoveel mogelijk thuis en houden afstand van elkaar. Door deze Samenstromen heeft u hopelijk thuis
iets te lezen en kunnen we, ondanks de afstand, hopelijk toch iets voor u betekenen. Door fijne verhalen, verhalen om
over na te denken en verhalen over mooie dingen die in deze moeilijke tijd gebeuren.
Wij wensen u veel leesplezier toe!
Namens de centrale reactie: Marieke van Gelderen en Josine Verhagen-van Velzen

Kaartje
Ik stond voor het raam en
keek naar buiten. Er liepen
een moeder met haar dochtertje langs die naar mij
keken, dus ik zwaaide. Er
werd vrolijk teruggezwaaid
en de dochter keek vragend
naar haar moeder. Die
knikte haar bemoedigend
toe. Vervolgens huppelde
ze vrolijk lachend naar onze
voordeur en deed iets in de
brievenbus. We zwaaiden
weer naar elkaar toen ze
weer wegliepen.
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Ik natuurlijk nieuwsgierig naar de brievenbus. Daar lag een kaart met de groeten
van Alisha, een meisje dat ik vóórdat ze vriendelijk naar mij zwaaide nog nooit had
gezien. Er stond op de voorkant “wij denken aan je”. Aan de binnenkant zat een
mooi uitgeknipte ingekleurde vlinder. Ontroerend.
Ze zag blijkbaar in mij een oude opa (dat is ook wel zo) die helaas min of meer
gevangen zat in zijn eigen huis (en dat valt wel mee). We leven in een bizarre tijd.
We moeten binnen blijven en de meeste mensen houden zich daar gelukkig aan.
Wij ook. Alleen er uit voor de boodschappen, een rondje fietsen of lopen en om
de administratie af te handelen op het secretariaat van de kerk of de Mariakapel
open te doen.
Zo’n tijd doet mij denken aan Job. Niet dat ik nou in zo’n vervelende situatie zit.
Wij redden het best al mis ik kinderen en kleinkinderen die we gelukkig in deze
tijd ook via de telefoon niet alleen kunnen horen maar ook kunnen zien. Maar
Job had het slechter en ondanks zijn doffe ellende bleef hij geloven in zijn God.
(Job 1:21-22)
Dat is toch voor ons ook het lichtpunt. Alles komt goed. We worden wel weer met
ons neus gedrukt op het feit dat we in een land leven waarin je gelukkig mag zijn.
Waarin je mag geloven wat je wilt, waarin je de boodschap van Gods liefde mag
uitdragen door goed te zijn voor je naaste, soms door simpel een kaartje in de bus
te doen met “wij denken aan je”.
Rob Aupers

Pastoraal

Wees niet bang
Toen zei Jezus tot hen:
“wees niet bang”.
Dit zijn de woorden die Jezus tot
Maria Magdalena en de andere Maria
sprak toen Hij ze ontmoette, na zijn
verrijzenis.
Verwarring en angst
Ik kan me voorstellen dat deze twee
vrouwen, bij die ontmoeting, een
angstige blik in hun ogen hebben
gehad. Na de schok van de marteling
en de dood van Jezus, is nu ook nog
eens het graf leeg… En dan ontmoeten
ze Hem, wat is er gebeurt? Wat is er
toch aan de hand? Ja, de beide Maria’s
hebben alle reden om verward en
angstig te zijn!
Verwarring en angst: heel actueel,
ook nu, bij ons en om ons heen.
We zien mensen ziek worden en
overlijden, misschien wel heel dichtbij.
Mensen verliezen hun inkomen, hun
bestaanszekerheid. De eenzaamheid
slaat toe. En dan ook nog eens die
onzekerheid: hoelang gaat dit allemaal
nog duren?
Toch klinkt ook voor ons die stem van
Jezus: “wees niet bang!” Het zijn wijze
woorden. Want angst is een slechte
raadgever. Waar angst heerst, is er
geen ruimte meer voor al het andere;
angst houdt mensen gevangen! Rustig
nadenken lukt niet meer. En de hoop
die God ons in het paasfeest wil
aanreiken krijgt dan al helemaal geen
kans.
De “grote opdracht”
Jezus begint met die woorden voordat
hij de Maria’s de opdracht geeft
naar Jerusalem te gaan. Daar zal Hij
verschijnen aan zijn leerlingen. Om
uiteindelijk, net voor het moment van
de hemelvaart, aan hen zijn grote
opdracht te geven: “Ga nu de hele
wereld over, maak iedereen tot mijn

leerlingen en doop hen in de naam van
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.”
Die opdracht blijft actueel en urgent,
juist nu. De opdracht om leerling van
Jezus te worden. Eerst zelf, om daarna
anderen op die weg te helpen. En
voor ons is het niet anders dan voor
de leerlingen: als we de angst laten
regeren, gaat het zeker niet lukken.
Ook voor de leerlingen was het een
enorme uitdaging. Maar het is ze wel
gelukt, en velen zijn hen in de loop der
eeuwen gevolgd. Dankzij hen mogen
wij ons christen noemen!
Jezus’ leerling zijn
Leerling zijn van Jezus houdt in dat we
Hem toelaten in ons leven. Dat we een
“relatie” met Hem aangaan. En, net als
een “gewone relatie”, vraagt dat om tijd
en aandacht. Die relatie vraagt erom
dat we in Hem geloven en tijd met Hem
doorbrengen, bijvoorbeeld in gebed,
door zijn Woord te lezen, door er met
elkaar over te spreken, door te vieren
(eventueel op afstand). En vooral door
niet bang te zijn en te beseffen dat de
hoop die Hij ons kan en wil geven nooit
verloren zal gaan.

Laten wij, net als die leerlingen, onze
angst opzijschuiven. Om zo ruimte te
geven aan de hoop die Christus ons
wil geven. Dan kunnen we met liefde
naar de mensen, de wereld om ons
heen kijken; dan komt er ruimte voor
solidariteit. Want ja: de liefde voor
God is onlosmakelijk verbonden met
de liefde voor elkaar! Leerling zijn
betekent ook “uw naaste” liefhebben.
Als u deze dagen misschien wat meer
tijd heeft om na te denken over zaken
waar u anders niet aan toekomt: denk
dan ook eens na over die vraag: Wat
betekent het voor u om leerling van
Jezus te zijn?
Een vreemde vraag? Misschien… Toch
is dat wat Jezus ons voorhoudt als
opdracht, maar ook als manier om een
gelukkig leven te leiden. En bedenk: op
Zijn hulp mogen we blijven rekenen.
Niet voor niets besluit Hij met: “Weet
wel, ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld”.
Pastoor Jack Glas
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Een rondje van de kerk
‘Een rondje om de kerk’ is een spottende benaming geworden voor een ingekrompen dienstregeling van
de NS. Een rondje om de kerk is ook in wielerkringen geen onbekend verschijnsel. Maar een rondje ván
de kerk is duidelijk een nieuw initiatief: een serie parochieavonden in de lokale parochiekernen, onderdeel van het kerkelijk seizoen 2019/2020 in de parochie H. Franciscus in Kaag en Braassem.
Ongeveer 250 parochianen maakten van de gelegenheid
gebruik hun stem te laten horen. Parochiebreed klonk trots
door over wat er aan onderlinge gemeenschap is opgebouwd en wat er aan activiteiten wordt gedaan. Kerk en
geloof worden belangrijk gevonden in het dagelijks leven.
Stilte, bezinning, verdieping, onderlinge ontmoeting en inzet
voor de ander: allemaal zaken die de aanwezigen niet graag
zouden willen missen. Tegelijk bestaat er wel zorg, omdat
het aantal actieve parochianen de laatste vijf jaar flink achteruit is gegaan. Het wekelijkse kerkbezoek is gehalveerd en
het aantal donateurs is met een kwart afgenomen. Een deel
van de kerkgangers komt nog eens per maand, een ander
deel alleen met Kerstmis en Pasen. De grootste zorg van de
aanwezigen lag bij de vraag of het nog wel lukt de jongere
generatie en de jonge gezinnen aan te spreken. Een duidelijk
speerpunt voor vernieuwend beleid!

De kerkgebouwen vormen nog altijd het meest zichtbare gezicht van de katholieke gemeenschap, niet alleen voor parochianen maar ook voor andere dorpsgenoten. Dat bleek wel
bij de recente kerkbrand in Hoogmade, het bleek opnieuw
tijdens deze vier parochieavonden. De aanwezigen waren
zich goed bewust dat we te maken hebben met een rijk,
maar ook duur bezit, zeker bij dalende inkomsten en stijgende uitgaven. In samenspraak met de gemeente en andere
kerkgenootschappen wordt in Kaag en Braasem al enige tijd
nagedacht over een gezamenlijke kerkenvisie op de dorpen.
In onze parochie zal op niet al te lange termijn een besluit
moeten vallen over de Mariakerk in Roelofarendsveen, die al
enkele jaren niet meer voor wekelijkse vieringen wordt ge4
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bruikt. En alle locaties gezamenlijk staan voor de vraag hoe
de kerk als gebeds- en godshuis overeind te houden, met
geld, menskracht en activiteiten. Van het aantal zitplaatsen
is nu nog maar 20 % in gebruik! De toekomst dwingt parochiebestuur en beheercommissies te blijven nadenken over
aanpassing van ruimte, verwerving van subsidies en andere
geldbronnen, en meervoudig gebruik of verhuur van parochiegebouwen voor andere doeleinden. De monumentale
status van de meeste van onze gebouwen maakt dat er niet
gemakkelijk op.
De aanwezigen lieten weten dat de organisatie in onze parochie eigenlijk wel loopt. Menig parochiaan steekt de handen uit de mouwen voor een concrete klus of zingt in een
van vele kerkkoren die de parochie rijk is. Meer dan 1000
van die actieve vrijwilligers en zangers telt onze parochie!
Maar organisatie en beleid vragen ook om coördinatoren
in beheercommissie en pastoraatgroep, medeparochianen
die bereid zijn tot overleg en bredere verantwoordelijkheid.
Misschien moeten de kernen in de toekomst nog meer gaan
samenwerken of moet de organisatie eenvoudiger, zo klonk
het advies. Juist ook om het pastoraal team niet te zwaar te
belasten en vrij te spelen voor pastorale taken en ondersteuning van nieuwe activiteiten. Want stilstand is achteruitgang,
ook in de kerk.
Tenslotte nog zo’n prikkelende vraag op deze geslaagde parochieavonden: zijn we als katholieke kerk misschien wat al
te bescheiden over wat we in huis hebben? Kan het gebruik
van andere publieke media misschien iets extra’s toevoegen?
Of zouden we meer publieksevenementen kunnen organiseren, zoals musicals, korenfestivals, rommelmarkten, debatavonden? Of het kerkgebouw meer openstellen voor passanten en andere gebruikers? En houden we wel genoeg oog
voor sociale problemen zoals eenzaamheid, huiselijk geweld,
nood van vluchtelingen en migranten? Want kerkelijk of nietkerkelijk: alle mensen hebben op zijn tijd wel behoefte aan
steun, zingeving en verdieping. Met dank aan de lokale gastheren en gastvrouwen sloot deze inspraakronde af met een
welgemeende toost: een rondje van de kerk!
Henk van Hout, lid parochiebestuur H. Franciscus

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Diaken André van Aarle:
‘Vieren op afstand brengt je dichter bij elkaar’
In een tijd waarin ons dagelijks leven wordt beïnvloed door maatregelen rondom het coronavirus is er
ruimte voor creatieve oplossingen. Ook binnen de federatie. Diaken André van Aarle, de digi-diaken van
het Groene Hart praat ons bij via videobellen.
Door: Marieke van Gelderen
Diaken André van Aarle vertelt: ‘Al voor de intelligente
‘lockdown’ van de overheid
voerden wij in de Rooms-Katholieke kerk al verschillende
maatregelen door: geen handen meer schudden tijdens
de vredeswens, wijwaterbakjes legen en ook tijdens het
afscheid van pastor Bosma in
Parola werden aanpassingen doorgevoerd. Vanuit het bisdom ontvangen we iedere keer als er een persconferentie is
gegeven, informatie hoe we de maatregelen kunnen hanteren binnen de kerk. Zo hebben we per 15 maart alle vieringen moeten laten vervallen.’
Het pastorale team dacht na over mogelijke alternatieven
‘Zelf ben erg actief op Facebook. Ik ben gaan proberen de
vieringen via Facebook Livestream uit te zenden. Dat lukte
goed, maar al gauw werden de maatregelen verscherpt en
kon er ook geen communie meer worden ontvangen. Vanaf
dat moment hebben we besloten dat alle vieringen voorlopig
worden gedaan in Roelofarendsveen en Langeraar en dat
deze vieringen live worden uitgezonden via Facebook en het
YouTube kanaal van de federatie. Al snel kwamen er meer
volgers en meer initiatieven. Zo wordt nu ook twee keer
per week de rozenkrans gebeden en waren de vieringen in
de Goede Week ook allemaal te volgen via verschillende
kanalen.’
Wat zijn de reacties hierop?
‘Ik merk dat veel mensen de vieringen volgen, veel meer dan
het normale aantal bezoekers in de kerken. Er zijn veel parochianen, maar ik hoor ook reacties van mensen die minder
vaak een kerk bezoeken of zelfs nog nooit een viering hebben bijgewoond. Het is natuurlijk mooie ‘bijvangst’ dat we
zoveel mensen met het woord van God bereiken.’
Welke activiteiten zijn er nog meer?
‘Mensen kunnen gebruik maken van de Kerkomroep en er is
iedere zondag een viering op televisie, uitgezonden door de

KRO/RKK. Zelf probeer ik zoveel mogelijk mensen te bereiken
door ze te bellen of te appen. Gewoon om te vragen hoe
het met ze gaat. Ik krijg daar veel reacties op en dat biedt
mogelijkheden voor een verder gesprek. Ik merk dat sinds
de maatregelen van kracht zijn, de bezoekgroepen binnen de
kernen erg actief zijn, binnen de mogelijkheden die er zijn.
Dat is fijn, want niet iedereen beschikt over computervaardigheden. Ik hoor dat kinderen bij hun ouders langsgaan om
te helpen met de tablet of computer, of ze kijken samen naar
de viering. Dat is mooi, dat geeft verbinding.’
Hoe kijkt het pastorale team naar de toekomst?
‘Ik heb daar wel mijn zorgen over. Natuurlijk is dit voor nu
een oplossing, maar de gemeenschap moet eigenlijk gewoon
samen kunnen komen. Hoe we dat handen en voeten moeten gaan geven weet ik nog niet. Ik merk dat mensen het
kerkbezoek nu gaan missen. Dat roept een verlangen op,
wat weer geloofsgroei oproept.
Daarnaast is het natuurlijk een financiële aderlating voor de
parochies, want als er geen vieringen zijn, is er ook geen collecte. Als je als kerk actief wilt blijven, kost dat natuurlijk geld.
Ik wil daarom een oproep doen aan de parochianen om te
blijven doneren. De bankrekeningnummers van de kerken
staan achterin de Samenstromen.’

Waar vindt u de mogelijkheden op het internet?
• De website www.rkgroenehart.nl. Via een link naar
YouTube kunt u hier de vieringen volgen.
• De Facebook pagina HH Clara en Franciscus
parochiefederatie biedt actuele informatie over
vieringen en andere activiteiten
• De persoonlijke Facebook pagina van diaken
André van Aarle
• De website www.kerkomroep.nl zendt vieringen uit
• KRO/RKK zendt iedere zondag een viering uit op
televisie
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Clara & Franciscus Ontmoeting
Interview met bestuurslid Karin van der Kaaden:

‘In tijden van crisis willen mensen samen
van betekenis zijn voor anderen’
Met behulp van videobellen heb ik contact met Karin van der Kaaden uit Oude Wetering. Zij is bestuurslid van de Franciscusparochie en stelt zich graag voor.
Interview: Marieke van Gelderen
Karin, vertel eens iets over jezelf
‘Veel mensen kennen mij, ik ben een
dochter van Theo van Klink en ga iedere
zondag met mijn vader naar de kerk.
Ik ben opgegroeid in een groot gezin.
Van huis uit zijn wij heel dienstbaar
opgevoed, het zit in ons bloed. Al mijn
vijf broers en twee zussen hebben een
dienstbaar beroep en ook onze twee
kinderen studeren voor een dienstbaar
beroep. Voor mij is het vanzelfsprekend
om mij in te zetten voor de samenleving. Ik werk bij de brandweer, heb 25
jaar lang voor het CDA in de gemeenteraad gezeten en collecteer al jaren voor
verschillende goede doelen.’
Welke rol speelt het katholieke geloof
in je leven?
‘In ons gezin hebben we onze kinderen Rooms-Katholiek opgevoed. We
vinden het belangrijk om ze een kader
mee te geven, daarom zijn ze alletwee
gedoopt, hebben ze Eerste Heilige Communie gedaan en zijn ze gevormd. Ze
zijn lang actief geweest in de kerk, als
misdienaar, in het jongerenkoor Faith .
Door ze een kader mee te geven, heb-

ben ze een houvast voor de rest van
hun leven, wat ze er ook mee willen
doen.’
Wat is je drijfveer om lid te zijn van
het parochiebestuur?
‘Als lid van het bestuur wil ik graag van
betekenis zijn voor de gemeenschap.
De kerk is naar buiten toe erg gesloten,
dat is jammer. We hebben zoveel te
bieden, er is zoveel te vertellen aan
gelovigen en niet-gelovigen. Wanneer
je kijkt naar The Passion op televisie,
merk je dat het geloof toch leeft. Zulke
momenten zou je als kerk toch door
het hele jaar heen willen hebben.’
Je zit vol met ideeën!
‘Ja, ik heb in de korte tijd dat ik lid
ben al gemerkt dat in tijden van crisis
mensen heel creatief worden in hun
denken en doen. Eerst de brand in de
kerk in Hoogmade en nu met de Coronacrisis: mensen trekken naar elkaar
toe om samen dingen te doen. Vooral
dat samendoen, samen nieuwe plannen maken en uitvoeren, daar is aan
alle kanten behoefte aan volgens mij.
In de leesgroep ‘Als God renoveert’ heb
ik dat al gemerkt. Het geeft een gevoel

Karin van der Kaaden
van samenhorigheid om met elkaar
een boek te lezen en te bespreken.
Dat zou ook met de Bijbel kunnen: een
stuk lezen en het samen bespreken.
Ook is het goed om na te denken over
onze gebouwen. Wat kunnen we er nog
meer meedoen, behalve de mis vieren?
Je zou bijvoorbeeld exposities kunnen
houden over wat de kerk allemaal doet
en hier andere partijen bij betrekken.’
Je ziet wat nodig is en gaat ermee aan
de slag, klopt dat?
‘Inderdaad. Momenteel ben ik bezig
met het maken van een DVD voor mensen met dementie. Zij worden graag
voorgelezen en met een DVD spreekt
dit veel meer aan dan alleen met het
geluid van een CD. Ik heb een oproep
op Facebook gedaan en veel mensen
boden hun hulp hiervoor aan.
Ik krijg veel energie van dit soort
activiteiten en draag daar graag aan
bij binnen de parochie. Ik hoop dat we
als kerk minder afwachten, en bewuster naar buiten treden, de gemeenschap in.’
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Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Palmpasen
Helaas konden we dit jaar geen
Palmpasen in de kerk vieren, dus
jammer genoeg geen stoet van kinderen met palmpasenstokken. Om de
parochianen die ouder, ziek of hulpbehoevend zijn, toch een hart onder de
riem te steken, en te laten weten dat
we aan ze denken, wilden we ze op een
andere manier verrassen.
We hebben maar liefst 100 tekeningen
en kaarten van kinderen ontvangen om
uit te delen. Deze hebben we, met wat
paaseitjes in een envelop rondgedeeld.
Bedankt lieve kinderen, voor al jullie
mooie werkjes!

In de Goede Week hebben we wederom bij al deze mensen een tasje gebracht met een gewijd palmtakje, een
waxinelichtje dat de Paaskaars symboliseert, een paasgroet van het pastorale
team en nog wat lekkere paaseitjes in
een paasservetje verpakt!
De reactie was hartverwarmend zoals:
krijgen we alweer wat, oh wat fijn dat
ik weer een nieuw palmtakje heb, hij
is toch wel gewijd hè? We worden dus
echt niet vergeten door de kerk!
De mooie woorden van onze koning
Willem-Alexander dat we het coronavirus niet kunnen bestrijden maar het
‘Eenzaamheid-virus’ wel is hier zeker
van toepassing!

Werkgroep kinderkerk

Van de pastoraatgroep
Half maart zijn we met een groepje
vrijwilligers bloemen rond gaan brengen naar de ouderen en zieken in onze
parochiekern. Ruim honderd bossen
tulpen en sneeuwballen gekocht bij de
plaatselijke kwekers Jet en Tino Lek,
Monique en Jan Pieter Zevenhoven,
werden in dankbaarheid ontvangen.
Ook een brief met een mooi gebed en
troostende woorden in deze moeilijke
tijd van het coronavirus werd zeer
gewaardeerd.

Ons nieuwe pastoraatsgroeplid Ed
Koeleman die de diaconie onder zijn
‘hoedje’ heeft hangen gaat hier zeker
mee verder. Wij hopen dat deze moeilijke periode óók iets positiefs gaat op-

leveren. Het ‘omzien naar elkaar’ hoog
in het vaandel komt te staan en zoals
het deze week zo mooi op de voorkant
van de Libelle staat, Nu meer dan ooit
‘Denk aan WIJ in plaats van MIJ’
Namens de pastoraatgroep
Ada van Boheemen

Lief en leed
Overleden
13 Februari
10 maart
19 maart

		
		
		

Sylvia Raymunda de Boer-van der Laan
Nicolaas Hendricus Oostveen

Johannes Cornelis Mattheus Whalen 



65 jaar
86 jaar
70 jaar
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Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Het rozenkrans gebed in mei

nodig hebben, alvast met het rozenkrans gebed te beginnen. Na enig
overleg mocht ik hier al begin april mee
starten. Nu bid ik 2 keer in de week, op
dinsdag en op donderdagochtend om
10.00 uur de rozenkrans. Omdat we
helaas niet fysiek bij elkaar mogen komen om te bidden, kunt U met mij mee
bidden via www.kerkomroep.nl H. Adrianuskerk in Langeraar of via livestream
op de Facebookpagina van HH Clara en
Franciscus parochiefederatie.

Half maart is bij mij het idee ontstaan
om in deze rare, angstige en onzekere
coronatijd, een tijd waarin wij met
zijn allen onze kerk en gebed zo hard

En dan nu is het lente, de dagen worden langer en het weer wordt warmer. De vogels zingen vrolijk hun lied
en laten weten dat de maand mei in
aantocht is. Meimaand is Mariamaand,
dan bidden wij het rozenkrans gebed.
Normaal gesproken doen wij dit in Lan-

Lief en leed
Overleden
14 april

		

Jacobus Bader



geraar op de donderdagavond. Maar
omdat ik in april al begonnen ben met
in de ochtend de rozenkrans te bidden,
wil ik dit graag op deze wijze blijven
doen. Ik hoop u dan ook te mogen begroeten op dinsdag- en donderdagochtend om 10.00 uur via de kerkradio of
Facebook. Voor nu wens ik u alle goeds
en blijf gezond.

95 jaar
Saskia Versluis-Hölscher

Vraag van de week:

Waar was in de vieringen ineens de tweede priester op
het moment dat de Eucharistie werd gevierd?
Sinds het coronavirus door ons land waart, gaat alles
anders dan anders. Zo ook in de vieringen. De Goede
Week is dé week als het gaat om het vieren van de kern
van ons geloof: de Verrijzenis van onze Heer Jezus
Christus. Van een priester wordt verwacht dat hij, al
dan niet in aanwezigheid van andere gelovigen iedere
dag de Mis viert, dus vooral ook op Witte Donderdag
en tijdens de Pasen.

vierden. Daarom is er voor gekozen dat als we als team
vieren en beide priesters aanwezig zijn, bij de Eucharistie
één van beiden naar een zijaltaar dan wel de kapel gaat
om daar te vieren. Dat is de reden waarom bij het bereiden van de altaartafel één van de priesters uit het zicht
verdween en bij het gebed na de Communie ‘ineens’
weer voor het oog van de camera aanwezig was.
Kapelaan Van Paassen

Eén van de maatregelen rondom het coronavirus is
echter dat de minimale afstand tussen mensen
anderhalve meter moet bedragen. Dit kan niet worden
waargemaakt aan de altaren van de kerken waarin we
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Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Sfeervolle Wereldgebedsdagviering in Nieuwkoop op
6 maart 2020
Op de 1ste vrijdag in maart werd er
ook in Nieuwkoop een oecumenische
viering gehouden in de Remonstrantse
kerk. Dit jaar stond ZIMBABWE centraal: de vrouwen van het Wereldgebedscomité van Zimbabwe nodigden
ons uit voor deze viering dat als thema
had: ‘Sta op en ga!’ Dit verwijst naar het
verhaal uit Joh. 5:2-9a waarin liefde,
genezing en verzoening centraal staat.
Op de liturgische tafel: de nationale bloem van Zimbabwe – de fraaie
oranje vuurlelie – diverse muziekinstrumenten die in Zimbabwe worden
gebruikt en vier kaarsen: de rode
stond symbool voor de liefde, de gele
voor verzoening, de witte voor vrede
en de groene voor alle gewassen. In
verbondenheid met de christenen in
Zimbabwe zijn de kaarsen ontstoken
aan de Paaskaars.
We mochten weer een zeer trouwe
groep mensen verwelkomen die
gekomen waren om deze dienst mee
te vieren! Samen zingen, bidden en
aandacht geven aan elkaar wereldwijd,
zorgt voor verbinding. De collecte
was voor een drietal projecten in
Zimbabwe en bracht € 111,00 op.
Na afloop vond er een fijne ontmoeting plaats met koffie en thee – echt
oecumene dus. Velen lieten weten genoten te hebben van een verrijkende,
sfeervolle viering !
Namens de werkgroep Wereldgebedsdag
Nieuwkoop, Wanda den Besten

Geen tussenblad
Dit keer geen tussenblad. Er zijn geen
vieringen, geen koorrepetities.
Hieronder wel de vaste gegevens van
ons tussenblad:
Bereikbaarheid van de parochie:
Secretariaat: tel.: 0172 -571101, e-mailadres: nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Open op dinsdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor doop en
huwelijksafspraken, gebedsintenties
enz. Pastor Heleen van de Reep is
aanspreekpunt voor het bezoeken
van zieken. tel. 06-445 643 49
En nog even de inleverdata voor de
kopij voor het volgende nummer van
Samenstromen en de opgave van
intenties het volgblad van juni, in de
hoop dat er dan weer vieringen zullen
zijn. Laatste dag inzenden kopij voor
de volgende Samenstromen: Zondag
10 mei vóór 18.00 uur. Laatste dag
inzenden Koornieuws en gebedsintenties voor de volgende Samenstromen:
Donderdag 21 mei vóór 12.00 uur
Mailen naar: rajau@casema.nl of
bezorgen in de brievenbus van de
pastorie. Wat na genoemde data
binnen komt kan helaas niet meer
worden geplaatst.

Gezinsvieringen en kinderwoorddiensten
Omdat er geen vieringen zijn, zijn in
de maand mei géén GezinsVieringen
en kinderwoorddiensten.

Lichtpuntjes in sombere
tijden
Fiets ik over de dijk langs Aarlanderveen komt de boer naar boven en ik
vroeg hem iets. We stonden even te
praten, op veilige afstand, toen beneden aan de dijk in de boerderij een
raam open ging. De boerin stak haar
hoofd naar buiten en schreeuwde:
‘Gerrit, anderhalve meter!’ Ze hield
haar man goed in de gaten!
Op dinsdag, donderdag en ook zondag
houden vrijwilligers de Mariakapel
open. Dat er behoefte aan is blijkt wel
uit het aantal kaarsen dat is opgestoken. Reacties over het mooi gerestaureerde H. Hartbeeld stromen ook
binnen! Zolang de voorraad strekt kunt
u gewijde palmtakjes meenemen met
een paasgroet. Als u een klein takje

nodig heeft breek er dan een stukje af
zodat méér mensen er een mee naar
huis kunnen nemen. Zoals u weet zijn
de buxus hagen niet dik gezaaid sinds
vorig jaar!
Zorgt u ook voor een lichtpuntje?
Er zijn geen vieringen dus ook geen
collectes. Die inkomsten zijn best wel
belangrijk. Wilt u een beetje helpen en
een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL75ABNA 046.92.43.112
onder vermelding van ‘collecte’. Dat
zijn dan allemaal lichtpuntjes in deze
vervelende tijd.
Heeft iemand toch een plastic zakje
met al het wisselgeld van de boodschappen in de Mariakapel gelegd!
Noteren we onder collectegeld april.
Geen viering geweest, toch een collecte
genoteerd. Zijn we blij mee.
Een mevrouw die belangstellend
gebeld werd door een van de pastores stuurde een foto terug waarop
ze zwaaiend achter het raam zit. Ook
zonder ingewikkelde telefoontoestellen kun je op een leuke manier contact
onderhouden!
Bel ik een mevrouw die in de risicogroep hoort en dus aan huis gebonden
is, om even telefonisch op de koffie te
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Nieuwkoop
komen. Wordt er onmiddellijk
gevraagd: ‘Leuk, wat wil je er bij?
Komt een moeder met haar twee kleine kinderen de Mariakapel in om een
kaarsje op te steken. ‘Voor wie steken
we een kaarsje op?’, vraagt moeder.
‘Voor opa’, zegt de oudste. ‘En voor wie
nog meer?’ ‘Voor oom Chris.’ ‘en voor?’
‘Voor tante Corona’, zegt de jongste.
‘Nee, schatje’, zegt moeder, ‘voor alle
mensen die ziek zijn van Corona!’
Ondanks dat er geen vieringen zijn
hebben we op Witte Donderdag alle
paars weggehaald en het altaar weer
ingericht voor het Paasfeest. De zilveren kandelaars staan er weer met de
mooie planten, het witte kleed hangt
aan de lezenaar en het kruis met de
witte doek staat toch voor in de kerk
met een spot er op. U kunt er niet
bijkomen, maar vanuit de Mariakapel
is het wel te zien. Kleine moeite om
te doen, veel voldoening als er veel
mensen komen kijken tijdens de openingstijden van de kapel. Wel afstand
houden en niet meer dan 2 mensen

Een geweldige groep vrijwilligers heeft een leuk bloemetje bezorgd bij alle 85-plussers
van de parochie. En een alleraardigst bloemenhuis Pieterse heeft er ook nog een deel
van gesponsord. Leuk lichtpuntje in deze tijd.
tegelijk in de kapel!
Vinden we zomaar een envelop in de
brievenbus met er op ‘Vastenactie’
met een mooi biljet er in. Zijn we heel
erg blij mee voor de toch mindere
opbrengst van de vastenactie. Zo kan

Lief en leed
Helaas is er vorige keer weer iets fout gegaan. De verkeerde dopeling stond
bij de datum van 16 februari. Dat wordt hieronder rechtgezet. Wat vervelender is dat het kopje GEDOOPT bij het overzetten naar het blad is gewijzigd
in OVERLEDEN. Gelukkig hebben we de ouders op tijd kunnen inlichten over
deze fout. Hieronder een rectificatie van de Centrale redactie:
Rectificatie:
In de Samenstromen van april is abusievelijk de naam van Jaydee Johanna
Maria van der Voorn opgenomen als ‘overleden’. Dit is niet juist. Wij bieden
onze welgemeende excuses aan voor deze ernstige fout.
Centrale redactie Samenstromen

Gedoopt
16 februari		

Mila Joanna Victoria, dochter van Jim en Maaike van Eijk

Waarschijnlijk zal in juni worden gedoopt:
Jaydee Johanna Maria, dochter van John en Manon van der Voorn

Overleden
30 maart		
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86 jaar

het dus ook! We hebben nog aan de
brievenbus gevraagd of de actie nu is
afgelopen. Het antwoord was: ‘Ik ben
geduldig, laat die enveloppen maar
komen.’
Wij werden gebeld om het bankrekeningnummer. Nou dat willen we graag
verklappen:
Financiële bijdrages voor de Vastenactie kunnen worden overgemaakt
op rekening NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Er wordt gebeld. Staat mijn kleinzoon
voor de deur op 2 meter afstand te
zwaaien en hij wijst naar een pakje wat
bij de voordeur staat. ‘Voor oma’ staat
er op.
Een wiskundeleraar was altijd druk om
manieren te vinden om kinderen voor
wiskunde te interesseren. Met het sluiten van de scholen vanwege de Corona

Nieuwkoop
moest hij zich nog eens extra in allerlei
bochten wringen om zijn leerlingen op
digitale manier les te geven.
Hij struinde het hele internet af en
vond heel veel mooi lesmateriaal. Zijn
eigen woorden: ‘Ik ga nooit meer terug
naar mijn oude didaktiek. Er zijn zoveel
leuke en goede uitlegfilmpjes. Leuke
afwisseling van docenten en manieren
van iets uitleggen. Mijn onderwijs zal er
wel bij varen en dus ook de leerlingen.’
Een vlotte oma kwam met de volgende
constatering: ‘Jonge mensen zijn vaak
ongeduldig en lopen makkelijk aan je
voorbij zonder ook maar een krimp
te geven. Ik merk dat met de coronacrisis veel jongeren nu ineens de tijd
hebben om je te zien, je te groeten en
soms zelfs zomaar een praatje met je
te beginnen. Ze lijken ineens ook veel
voorzichtiger met ons te zijn. Als ze dat
maar eens zouden volhouden als de
crisis over is. Nou dat zou een groot
winstpunt zijn.’
Een vriendin van mij zette samen met
de supermarkt een clubje op om mensen te helpen, die de deur niet uit kunnen. Al snel waren er 10 mensen lid
van de club. Maar er meldde zich maar
één mevrouw die hulp nodig had. We
waren wat ongeduldig. Het moest
eerst bekend worden. Later kwamen
er meer hulpvragen.
Heeft u ook een beer voor het raam,
zodat kinderen op berenjacht kunnen
om met iets leuks bezig te zijn?
Krijgt een juf een briefje in de bus: ‘Juf,
ik vind het jammer dat ik niet naar
school mag, groetjes Roos’. Als dat
geen lichtpuntje is!

Uitvaart
Op 4 april was de uitvaart van Corrie van der Laan-Hoogervorst. Een
viering onder beperkende maatregelen
vanwege het corona virus. Er zaten 27
mensen verspreid in de kerk en pastoor Martien Straathof, goede vriend
van Corrie, ging voor. Een zeer stijlvolle
viering, maar voor iedereen moeilijk vanwege het verplichte afstand

houden in een kerk die onder normale
omstandigheden bij een zo geliefde
Nieuwkoopse bomvol zou hebben
gezeten. Wat ik heel mooi vond, dat
een aantal mensen de moeite had genomen om op het kerkplein, ook al op
gepaste afstand, een soort erewacht te
vormen bij het uitdragen en wegrijden
van de kist. Zij mochten niet bij de viering zijn. Daarmee laten we de verbondenheid van onze gemeenschap zien.
Daarmee maak je een trieste gebeurtenis tot een indrukwekkende gebeurtenis die Corrie zeker heeft verdiend. Dat
zij moge ruste in vrede.
Rob Aupers

Afscheid van mevrouw
Van der Laan
Wat zijn we verdrietig met ons koor.
Wat zullen we haar missen. Onze
mevrouw Van der Laan. Eén van onze
grootste fans vanaf het eerste uur dat
ons koor bestaat.
Wat hebben we een mooie herinneringen aan haar. Vroeger hadden we
onze eerste koorfeestjes bij familie Van
der Laan in de achtertuin. We gingen
dan barbecueën, zwemmen in de plas
en jeu de boulen met elkaar. Met een

gigantische beker als eerste prijs.
Onze geluidsinstallatie hebben we
aan haar te danken en met Pasen en
Sinterklaas werden we ieder jaar weer
verrast met de liefste (en lekkerste!!)
attenties.
Diverse bijzondere vieringen hebben
we op mogen luisteren. Zoals ook twee
jaar geleden. Toen mochten we als verrassing zingen tijdens een feestelijke
viering dat mevrouw Van der Laan 85
jaar oud werd. Wat was ze verbaasd,
blij en dankbaar.
Als we haar weleens vroegen wat
zij wilde horen tijdens één van onze
bijzondere vieringen dan was het
altijd ‘een mooi Marialied’. En het liefst
die van Ton (Wassenburg): het Wees
Gegroet.
Toen wij ons rouwstuk in de kerk
brachten was daar verder niemand.
Mevrouw Van der Laan stond er wel
al. Mijn gitaar had ik bij me. En toen
hebben we het gezongen. Ons Wees
Gegroet speciaal voor u. Omdat wij u
zo zullen missen…
Koor De Horizon

Moeder Maria
Ik roep u zo dikwijls aan
en al een leven lang,
wat zou ik U verschrikkelijk missen
als ik dat niet meer kon doen.
De warmte en de liefde die er
van U uitgaan, als ik een kaars brand
voor Uw beeltenis ervaar ik iedere dag als een zegening.
Er is geen hogere uitverkiezing mogelijk
dan de moeder van Jezus van Nazareth te zijn
daardoor bent U ‘vol van genade’.
Strooi iets van die lieve genade uit over ons
dat bidden wij U.
Mariagebed van Toon Hermans
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H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
In memoriam Willy de
Boer-van Schie
Willy heeft jarenlang het koor St. Caecilia in Nieuwveen-Zevenhoven versterkt.
Als alt heeft zij haar steentje bijgedragen en was ze altijd zeer betrokken bij
het koor en haar leden.
Onder de huidige omstandigheden
en regels was het niet mogelijk om als
koor voor haar te zingen bij haar afscheid. Maar we konden wel in gedachten bij haar zijn en een kaarsje aansteken, zoals zij altijd deed voor velen. Wij
wensen Kees, haar man, en haar gezin
heel veel kracht en sterkte toe. Dat
zij thuis mag zijn in het huis van God.
Wanneer de pandemie achter de rug
is en wij als koor weer de verbondenheid mogen vinden in het samen vieren
en samen zingen, zullen wij voor haar
zingen en haar gedenken.
á Dieu en bedankt Willy voor alle zang,
die je ons hebt gegeven.
Namens St. Caecilia Theo van Dijk

St Caecilia
Er is al genoeg gezegd over het virus
en de bijbehorende ellende. Daarom
wilde ik het voor de verandering ergens
anders over hebben.
Nu bijna 9,5 jaar geleden kwam ik voor
het eerst bij het koor. Ellie Egberts had
mij, na een tip van een kerkganger,
gebeld met de vraag of hun koor wat
voor mij zou zijn om te dirigeren. Ik
was in Mijdrecht pas gestopt met het
gemengde koor en had alleen nog mijn
kamerkoor Cantare. Nadat ik een keer
in de kerk geluisterd had, zag ik wel potentie om er iets moois van te maken.
De koren van de parochies Nieuwveen
en Zevenhoven werden in het jaar 2000

samengevoegd en bestond uit zo’n 25
leden. Zelf nam ik nog eens 15 leden
mee uit Mijdrecht en werden de repetities verlengd met een half uur.
In het begin was het nog onwennig:
muziek aanpassen of vernieuwen, de
juiste balans vinden in de stemmen van
het koor, het maken van programma’s,
contact met de voorgangers, want de
een wil dit en de ander vindt dat beter
passen. Aan voorbereiding gaat er heel
wat vooraf. De liederen moeten passen
bij de lezingen en de tijd van het jaar en
er moet genoeg tijd zijn om een nieuw
lied in te studeren. Daarnaast moet
er rekening gehouden worden met
liederen die de mensen eventueel kunnen meezingen, de moeilijkheidsgraad
van de missen, en het koor enthousiasmeren om iedere donderdag weer
te komen en bij de viering aanwezig te
zijn. Maar dat is nauwelijks nodig.
Door de jaren heen is het koor gegroeid. Niet alleen in het aantal leden
maar voornamelijk ook in de zang. Met
een onvermoeibaar bestuur werden er
uitdagingen bedacht. Kerstconcerten,
vieringen samen met Cantare, zingen
voor de Zonnebloem of Ursula, met
de PKN samen zingen, bij afscheid
of installatie van een voorganger in
Langeraar en de tv vieringen in Roelofarendsveen waren unieke muzikale
hoogtepunten. Het koor kent alleen
maar trouwe leden. Met plezier komen
zij naar de repetitie en vol overgave
zingen zij in de vieringen in Nieuwveen
of Zevenhoven.
De laatste jaren zijn er wat nieuwe
leden bijgekomen en een ieder vertelt
dat hij/zij in een warm bad terecht is
gekomen. Een gezellige groep mensen
die graag zingt. En naast het zingen zijn

Overleden
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Een koor geeft een gevoel van saamhorigheid, samen beleven, vieren en
zingen. De zomervakantie duurt ook
6 weken maar het lijkt nu een eeuwigheid te duren voordat we dat gevoel
terugkrijgen en weer mogen zingen
samen. Laten we hopen en bidden
dat die tijd snel aanbreekt. En mocht
u hopelijk enthousiast geworden zijn
door dit bericht en denken van: ik zou
best willen zingen in een koor, kom dan
te zijner tijd eens kijken op de repetitie
en proef de sfeer. U zult er zeker geen
spijt van krijgen!
We zien u graag weer terug in de
vieringen in Nieuwveen of Zevenhoven
en bovenal: blijf gezond!

Lief en leed
1 april

er nog andere activiteiten. We hebben
in november altijd een extra repetitie
voor kerst en die noemen we de erwtensoeprepetitie, want na de repetitie
komen twee enorme pannen erwtensoep tevoorschijn! Jaarlijks hebben we
een uitje en ook de algemene ledenvergadering wordt gezellig afgesloten met
een hapje en drankje. Dus naast zang
is er ook gezelligheid. We kunnen dan
ook haast niet wachten om te herstarten met alles. Momenteel houden we
contact via een groepsmail, zodat we
weten hoe het een ieder vergaat.

83 jaar

Namens St Caecilia
Theo van Dijk

Nieuwveen
De Paaskaars
De Paaskaars, welke dit jaar is gewijd
tijdens de Paaswake in Langeraar, is
door onze koster Piet Wijfjes geplaatst
in het priesterkoor in onze kerk.

De Nicolaashof
In de tuin van onze Nicolaaskerk kunt
u bij de muurschildering van Maria een
kaarsje aansteken. Gaat u er even rustig bij zitten, doe een gebedje en geniet
van de voorjaarspracht in de tuin.
De Nicolaashof wordt normaal elke
week op donderdagochtend bevolkt
door een grote groep tuinmannen en

De Paaskaars

Beste mensen,

-vrouwen. Nu dit door de coronacrisis
niet mogelijk is, zie je op elk moment
dat je de tuin in loopt wel iemand van
deze groep aan het werk om de tuin
toch zo goed mogelijk te onderhouden.
We hopen dat veel mensen hier van
komen genieten. Het is een grote tuin,
dus afstand houden is goed mogelijk.
Tuingroep: Hartelijk bedankt.

Nu het coronavirus ons nog flink in
de greep houdt, kunnen we in onze
kerken, óók in deze meimaand geen
vieringen houden en geen Rozenkrans
bidden. Zo zijn bijna alle vieringen, die
we samen met de PKN zo mooi voorbereid hadden, niet doorgegaan. Zo
gaat ook de Eerste Heilige Communie,
die op 10 mei gevierd zou worden, niet
door. Dit wordt nog uitgesteld tot een
andere datum, waar we nu nog geen
zicht op hebben. Het vrijwilligersontbijt
in de tuin van de parochie van Nieuwveen, georganiseerd door de BCP kan

Het is Meimaand: Mariamaand
Dit keer geen Rozenkrans bidden in
de kerk voor de dinsdagviering. U kunt
natuurlijk altijd zelf de Rozenkrans
thuis bidden en/of meebidden via
Facebook met Saskia Versluis (HHClaraenFranciscusparochiefederatie), dit
is op dinsdag- en donderdagochtend.
Wij hopen en bidden met u mee dat we
deze onzekere, angstige periode, weer
snel achter ons kunnen laten en weer
‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan en
elkaar ontmoeten.
Wat zal dat heerlijk zijn!

Bloemengroet
Vanuit onze parochie hebben we
bloemen bezorgd bij de verzorgingstehuizen Sassenoord en Het Futurahuis
voor de bewoners en het personeel.
Een bemoedigend bloemetje, in deze
zo vreemde tijd voor iedereen. De bloemen werden zeer op prijs gesteld. We
hopen en bidden dat we elkaar gauw
weer mogen ontmoeten.
De pastoraatgroep

ook geen doorgang vinden. Allemaal
zaken waar we tegen aan lopen en dat
is meer dan jammer. Gelukkig bestaat
er internet en kunnen de meesten van
ons, als u dat wilt, de vieringen meevieren of terug zien op Facebook. Of
u kunt het horen via de Kerkomroep.
En allicht dat er iemand is die u daarbij
kan helpen als het u te moeilijk is.
Houd vol!! Onze premier zei het ook
al, eens komen we hier doorheen. We
kunnen niet in de toekomst kijken,
maar hoop doet leven. En die hoop
krijgen we door standvastig te blijven
bidden.

Bloemengroet

Pastoraatgroep Nieuwveen,
Zevenhoven
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Nieuwveen
De zomer komt eraan!!
April: dé maand bij uitstek om de tuin
eens flink onder handen te nemen.
Schoffelen, randen netjes afwerken,
grasmaaien en niet te vergeten: de
vaste planten en voorjaarsbloeiers
die zich weer laten zien. De narcissen
zijn uitgebloeid en de bloemknoppen
moeten verwijderd worden zodat de
bol zijn groeikracht voor volgend jaar
kan aansterken. Het grasmaaien gaat
nu weer wekelijks terugkeren en weet
u wat ook elke week een aandachtspunt is? Dat is de rustplaats van onze
gestorvenen. Elke week is daar een
vaste groep mensen mee bezig om het
allemaal piekfijn in orde te maken. En
dat dat hen goed afgaat blijkt wel uit
de vele fijne reacties die ons ter oren
komen. Voor deze groep mannen een
extra stimulans om zo door te gaan.

Wat uiteindelijk ook is doorgegaan,
is het plan wat al enkele jaren op de
plank lag: namelijk het uitgraven van
de eerste twee vakken rechts vooraan
op onze begraafplaats. Het was voor
onze vaste grafdelver geen optie meer
om daar een graf te moeten graven. De
eerste twee vakken waren toendertijd
opgevuld met zware klei en bij regenachtig weer was het voor de genoemde
persoon geen haalbare zaak. Dus alles
is uitgegraven en met zand opgevuld.
Een hele ingreep zoals u zult begrijpen.
Financieel maar zeker ook voor de inzet
van onze tuinvrijwilligers die toch ook
hierbij aanwezig moesten zijn.
Daarom kom ik toch nog even terug
op mijn verzoek van vorige maand: wij
kunnen altijd hulp gebruiken en daarbij
is het ontzettend leuk en dankbaar
werk.

Wat betreft de overheidsmaatregelen
m.b.t. het coronavirus: onze Nicolaashof en de begraafplaats zijn ruim
genoeg om de 1,5 meter afstand tot
elkaar te kunnen handhaven. Om
het verhaal af te maken nog even dit:
ons verzoek in de Samenstromen van
vorige maand om vaste planten (die
bloemen geven) aan ons te schenken,
geldt nog steeds.
Wij, de tuinvrijwilligers, zijn heel benieuwd naar u, als nieuwe vrijwilliger
en naar de planten en bloemen die
worden aangeboden.

Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus heeft niet veel
mee te delen….
Nederland en een groot deel van de
wereld ondergaat een intelligente
lock-down. Misschien mogen langzamerhand de teugels iets gevierd
worden. Wij zijn hier niet aan gewend
en het blijft een vreemde situatie. We
mogen buiten onze gezinsleden andere
mensen niet aanraken of er zelfs maar
bij in de buurt komen. Als plattelanders zijn we nog gezegend met onze
buitenruimte en mogelijkheden om te
wandelen en fietsen in de natuur. De
meesten van ons hebben ook een tuin
waarin we kunnen ontspannen. Onze
ouderen en lichamelijk of verstandelijk
beperkten hebben meer last van de
maatregelen. Mantel- en thuiszorg,
het huiskamerproject, even een bakkie
doen bij je ouders of grootouders, het
is bijna niet mogelijk.
Ook in onze kerkgemeenschap worden
we heel erg beperkt. Er zijn geen voor
14
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parochianen toegankelijke kerkdiensten meer, de Goede week en het
Hoogfeest van Pasen konden we via de
website www.rkgroenehart.nl live op de
computer volgen. De pastors houden
telefonisch spreekuur en komen niet
meer fysiek op huisbezoek. Onze kerk
blijft voorlopig gesloten, alleen Hans
Schoenmakers speelt op woensdagmiddag in zijn muzikale fruitmand
verzoeknummers. Zonder publiek in
de kerk maar wel via de kerkradio te
beluisteren en terug te luisteren
(www.kerkradio.nl en dan Noorden,
St Martinus selecteren). De Mariakapel
is elke dag open, zodat er wel de mogelijkheid is om een kaarsje op te steken.
De meditatiegroep komt ook niet meer
bij elkaar in de kerk maar stuurt op
dinsdagmiddag een meditatieve tekst
rond, zodat iedereen toch om zeven
uur in gedachten bij elkaar kan zijn.
Als u mee wilt doen, kunt u een mailtje
sturen aan Diana: van.der.sluis@live.nl

Ik wil afsluiten met de woorden van
onze Koning, de minister-president
en onze bisschop: “Zorg goed voor
elkaar en pas op elkaar. Blijf gezond en
probeer toch van het leven te genieten
ondanks alle beperkingen”.

Noorden
Mededeling dodenherdenking
U zult begrijpen dat door het Corona
virus de jaarlijkse Dodenherdenking in
de kerk op 4 mei niet door kan gaan.
Wij verzoeken een ieder dit op eigen
wijze te doen met de gebruikelijke
2 minuten stilte om 20.00 uur. Dat is
voor een ieder mogelijk op gepaste
wijze en met in achtneming van de
social distance regel van 1,5 meter. Wel
kunt u een bloemetje op het kerkhof
brengen en eventueel op uw beurt
wachten als het druk is.
Heel veel sterkte in deze situatie,
allemaal met vriendelijke groet mede
namens de pastoraatgroep.
Jan Tersteeg (Thz.)

Pasen vieren op gepaste
afstand
Wij hebben de Goede week en Pasen
online gevolgd. Het begon op palmzondag met een mooie tv viering. Dinsdag
zijn wij naar de Mariakapel gegaan en
hebben daar een palmtakje en een
Palmpasen kaart opgehaald en een
kaarsje opgestoken. Witte Donderdag,
Goede Vrijdag, en paaszaterdag hebben wij de vieringen gevolgd via de tv,
vanuit de kerk in Langeraar, het waren
mooie waardevolle momenten. Eerste
Paasdag werd de viering uitgezonden
vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen. Het was een mooie viering en
na afloop werden er nog paaswensen
uitgesproken door diversen mensen
vanuit de Clara en Franciscus Federatie.
Pastoor Glas wenste alle Parochianen
een Zalig Pasen. In deze bijzondere
tijden was het mooi om op deze manier
te vieren, iedereen die hier aan mee
gewerkt heeft, dank daarvoor.
Emmie en Jan Tersteeg

Binnenkort in verkoop!
Drie bouwkavels aan de
Noordse Plassen
Nu het parochiebestuur overeenstemming heeft bereikt met de pachter van
een perceel grond gelegen naast de
Voorweg 23a in Noorden is de weg vrij
3 bouwkavels te verkopen. Hiervoor
heeft het bestuur Drieman Nieuwbouwmakelaars ingeschakeld. De

Dodenherdenking
voorbereidingen voor die verkoop zijn
in volle gang. Het is de intentie om in
de maand juni de verkoop daadwerkelijk op te starten.
Het gaat om een 3 tal bouwkavels
gelegen aan het water, die eind 2020
beschikbaar komen. De kavels variëren
in grootte tussen de ca. 985 m2 en de
ca. 1.150 m2 exclusief een klein deel
aan water. De bouwkavels zullen qua
prijs variëren tussen de € 410.000 v.o.n.
en de € 450.000 v.o.n.
Omdat het bestuur niet weet hoeveel
belangstelling er voor deze kavels zal
zijn, kan het zijn dat bij de uiteindelijke

toewijzing van de kavels de notaris een
loting zal verrichten om de rangvolgorde van de kandidaten te bepalen.
Zoals gezegd is de verkoop toevertrouwd aan Drieman Nieuwbouwmakelaars. Mocht u als lezer belangstelling
hebben voor een van de bouwkavels
in dit project, dan kan u het beste uw
belangstelling tonen middels het sturen
van een e-mail aan Drieman, e-mail
adres nieuwbouw@drieman.nl.
Zij zullen u de komende weken dan
informeren over het verdere verkoopproces en ook alle verkoopinformatie
in de maand juni ter hand stellen.

Het besmettelijke coronavirus verspreidt zich wereldwijd:
Veel doden, economische crisis, angst, twijfel en onzekerheid.
We steunen elkaar zoveel mogelijk,
Steken in de Mariakapel een kaars aan,
Bidden om hoop, kracht en vertrouwen
Dat het wereldwijd beter zal gaan!
Emmie Tersteeg
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Een bezoekje aan Maria
Wie van u het Algemeen Dagblad leest
heeft kort voor Pasen een artikeltje
langs zien komen over onze Mariagrot.
Een verslaggever had geïnformeerd of
deze plek nu ook afgesloten was voor
publiek nu we niet mogen samenscholen. Nou, zo’n vaart loopt het natuurlijk
ook weer niet, maar feit is wel dat er
meer kaarsjes branden dan gewoonlijk.
De kerken zijn dicht en het gemis door
het niet samen kunnen komen laat zich
steeds sterker voelen. Wat zijn de zondagen stil zonder de vieringen, zonder
de warmte van het elkaar ontmoeten.

Natuurlijk, we volgen de vieringen online of op tv, maar dat is toch wezenlijk
iets anders dan met elkaar aan tafel
zitten of in de kerk samen zingen en
bidden.
Onze Lourdesgrot is nu een plek waar
het, door het ontbreken van het vaak
zo irritante geluid van overkomende
vliegtuigen, nu heerlijk stil is. Je kunt
nu even rustig op het bankje gaan
zitten en je gedachten laten gaan. Je
kunt je angsten en je zorgen hier bij
Maria brengen. De vogels zingen hun
lenteliedjes, in de tuin komt alles weer
in bloei. Die tuin, die door de tuinploeg
nog steeds keurig wordt bijgehouden.
De natuur trekt zich niets aan van alles
wat er nu speelt. Ook dat is iets, wat je
troosten kan of je zorgen kan verlichten, genieten van al het moois dat onze
schepping ons nu te bieden heeft.
Maak eens een wandelingetje, deze
meimaand, er is dan wel geen rozenkransgebed in onze kerk of bij de grot,

Lief en leed
Overleden
1 april

Jan Dol 

Meimaand, Maria-maand

73 jaar

maar bij Maria bent u altijd welkom.
Het is een weldaad voor het hart. En
gelukkig: er staan geen dranghekken!

Rozenkrans bidden
In verband met de maatregelen
rondom het Coronavirus gaat het Rozenkrans bidden in de kerk niet door.

Geannuleerd: Icoonexpositie
30-31 mei en 1 juni in de
Orangerie
In het Samenstromen blad van april is
er een vooraankondiging gemaakt over
Iconenexpositie tijdens de kunstroute.
De organisatie van de Kunstroute
Nieuwkoop heeft vanwege het regeringsbesluit de Kunstroute 2020 uit
het programma is genomen. Hierdoor
komt dus ook de expositie te vervallen.

Tot U nemen we onze toevlucht,

In de kerk toegewijd aan de Heilige Alfonso de’ Liguori in
Rome, bevindt zich de icoon van de Heilige Maria Altijddurende Bijstand. Een voor velen bekende afbeelding: Maria,
met op haar arm het Jezuskind en in beide bovenhoeken van
de afbeelding een engel. Mei en oktober zijn de zogenoemde
Mariamaanden in de Rooms-katholieke traditie. Maria, de
moeder van de Heer, tot wie velen zich tekens weer wenden
als ze steun en/of troost nodig hebben.

Heilige Maria, Moeder van God.

In deze tijd waarin we veel angst, onrust en verdriet ervaren
vanwege het rondwarende Coronavirus, daarom een gebed
tot Maria; zij die er altijd is om naar onze nood te luisteren ->

Gezegende Maagd, opgenomen

Kapelaan Van Paassen
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Vanuit onze nood bidden wij U:
Houd uw ogen op ons gericht,
Moeder van altijddurende bijstand.
Wees altijd weer onze redding
Wanneer gevaar ons bedreigt.
In de heerlijkheid bij de Vader.
(vertaling: Sub tuum praesidium)

Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Geestelijke communie: Christus
ontmoeten in ongewone tijden
Nu het niet mogelijk is om samen de Heilige Mis te vieren,
horen we over de mogelijkheid van de geestelijke communie.
Wat houdt die in? Hoe kunnen we Christus in deze ongewone
tijden toch ontvangen?
Ik herinner me uit mijn jeugd dat vijf minuten voor de mis
van acht uur de communie werd uitgereikt aan hen die niet
konden blijven voor de mis. Wij gingen daar soms naar toe.
Met enkele gebeden werd het ingeleid en na de communie
bleven we nog even voor de dankzegging. Daarna begon dan
de ochtendmis.
In die jaren werden de consecratie en de communie duidelijk gezien als de belangrijkste delen van de mis. Bij de
consecratie stond het offer van Christus centraal, bij de
communie de vereniging, de eenwording met Christus en
het gevoed worden door Hem.

Tafel van het Woord en Tafel van
de eucharistie
Het Tweede Vaticaans Concilie herinnerde ons eraan dat er
een Tafel van het Woord én een Tafel van de eucharistie zijn.
Het mysterie van Christus’ aanwezigheid loopt door heel de
eucharistieviering heen, vanaf de binnenkomst van de priester tot en met de zegen en zending.
Wanneer we spreken over de geestelijke communie, is het
dus goed om die niet alleen te betrekken op het moment
van het ontvangen van de communie, maar op de hele
eucharistieviering, inclusief de Dienst van het Woord en het
eucharistisch gebed. De vereniging met Christus, de mystieke eenwording begint al met het ons openstellen voor zijn
aanwezigheid en zijn Woord.
De geestelijke communie raakte halverwege de 20e eeuw in
de vergetelheid. De aandacht werd verlegd van Consecratie
en de communie naar samenkomen rond het ‘breken en
delen’, uitwerkend in naastenliefde door te delen met elkaar.
Dat had gevolgen voor de eerbied waarmee mensen te communie gingen. Niet de verbondenheid met Christus en de
geestelijke voeding stonden centraal, maar het teken van het
breken en delen en de oproep tot sociale actie.

Jezus geestelijk omhelzen
Nu het coronavirus delen van het maatschappelijk en
kerkelijk leven lam legt, vragen de Nederlandse bisschoppen opnieuw aandacht voor de geestelijke communie. In de
gebedskaart nodigen zij mensen uit naar de kerk te komen
voor aanbidding en daar ook houdbare levensmiddelen af te

geven voor de voedselbank: zo komen de geestelijke communie en de praktische naastenliefde bij elkaar.
Het gebed kan niet alleen in de kerk, maar ook thuis gebeden worden, bijvoorbeeld bij het volgen van de mis op tv of
via internet. Zo kan iedereen zijn hart en geest richten op
Christus, Hem geestelijk omhelzen en zich innerlijk met Hem
verenigd weten. Zo groeit ook het innerlijk verlangen om zijn
liefde door te laten stromen naar de naasten. Of dat nu via
de Vastenactie gaat of door iets te doen voor een buur die
slecht ter been is: als Gods liefde maar doorgaat.
De geestelijke communie begint al bij het lezen van het
Evangelie, bij het innerlijk en stil gebed, bij het verlangen
naar de Mis, bij de tafel van het Woord en bij de tafel van de
eucharistie. Thomas à Kempis schreef het al: “Gij hebt mij,
zwakkeling, uw heilig Lichaam gegeven tot herstel van ziel
en lichaam en voor mijn voeten een lamp gesteld, dat is uw
Woord (Psalm 118,105). Zonder deze twee zou ik niet goed
kunnen leven; want Gods Woord is licht voor mijn ziel en uw
Sacrament is Brood voor het leven.”
In de geestelijke communie mogen we dus ook nu de
Heer ontvangen, en uitzien naar het moment dat we weer
‘gewoon’ te communie kunnen, nu dat ineens niet meer
zo ‘gewoon’ is.
Michel Hagen, pr. (enigszins ingekort)

Gebed voor de Geestelijke communie
“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware
aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest
en waarheid” (Joh 4:23)
Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament
tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik
kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik
U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn
hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart
en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch
nooit van U gescheiden worden.
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O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Restanten kerk blijken stabiel
In de laatste weken van maart zijn middels een stalen constructie de muren
van de kerk gestabiliseerd en is de
toren met haar achtergevel met balken
aan deze verstevigende constructie
bevestigd.

Op 1 april mochten we voor het eerst
naar binnen. Pastoor Glas, diaken Van
Aarle en pastoraal werker Hoogenbosch alsmede nog enkele genodigden
betreden via de pastorie de uitgebrande kerk. Voorzichtig klauterend
over puin, restanten van het kerkdak,
verkoolde spanten en de vernielde restanten van de haan op de angelustoren, wordt het tabernakel bereikt.

Pastoor Glas vraagt Gods zegen, wijsheid en inzicht bij alles wat er verder
staat te gebeuren en over de toekomst
van de geloofsgemeenschap. Hij haalt
ook de coronacrisis aan.

Lucas Verbij, lid van de CORKK en
belast met de verstevigingswerken van
de kerk, opent met enige moeite het
deurtje van het tabernakel. Daarna kan
pastoor Glas een tweetal cibories met
geconsacreerde hosties wegnemen. De
cibories zijn een beetje vaal vanwege
de hitte waaraan ze bij de brand hebben blootgestaan. De beide cibories
worden voorlopig bewaard in de Langeraarse Adrianuskerk.

Het volgende dat tijdens deze toch wel
bijzondere bijeenkomst plaats heeft is
het lichten van een steen, waaronder
zich een loden doosje met relikwieën
bevindt. Daarmee is destijds door de
bisschop het altaar gewijd. Het doosje,
gezegeld door de bisschop, wordt ook
elders veiliggesteld.
Onze dorpshistoricus Hans van der
Wereld werkt aan een boek over de
kerkbrand, waarin ook de historie van
de kerk en haar voorgangsters zullen
worden beschreven. Van hem weten
we, dat de kerk op 4 augustus 1932
door de bisschop van Haarlem, mgr.
J. D. J. Aengenent, is geconsacreerd en
dat door hem toen de relikwieën van
de H.H. Verinus en Fortunatus zijn ingemetseld in het hoofdaltaar. Dezelfde
relieken waren ook op 10 oktober 1877
al ingemetseld in het hoofdaltaar van

Lief en leed
Overleden
4 april 		
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de toen gewijde kerk. Bij de instorting
van die kerk in de zomer van 1929 werden de relieken ook al een keer uit het
toenmalige altaar verwijderd. Verinus
en Fortunatus waren zeer waarschijnlijk
Romeinse martelaren uit de vroegchristelijke tijd.

Na het ophalen van wat herinneringen
door pastoor, diaken en pastoraalwerker, de laatste huwelijksinzegening
door diaken Van Aarle en de laatste
uitvaart door pastor Hoogenbosch,
verlaat de groep de kerk.
Er wordt nog een kleine rondgang
gemaakt door de uitgebrande ruimte
om enige schade nog wat verder in
kaart te brengen.

Hoogmade/Woubrugge
palmpasengroet van het pastoraal
team. In Roelofarendsveen de tulpen.
Liesbeth en ik hebben daarna plastic
tasjes gevuld met al deze attributen en
nog wat lekkers erbij gedaan. Daarna
hebben we met hulp van Wiep Foeken
de tasjes rondgebracht. In Woubrugge
zijn Nico Koot en Twan Goes langs
de uitgekozen mensen geweest. We
kregen hele leuke reacties. ’s Middags
hebben nog heel wat mensen een
palmtakje gehaald bij Drieluik. Iedereen
hartelijk bedankt ook voor alle gaven
voor de Voedselbank, dit was verrassend en hartverwarmend.
Pastoraatgroep Liesbeth van der Star
en Jeanne Borst
De muren van de kerk zijn zó heet
geweest, dat er ook aan de binnenkant
stukken metselwerk zijn afgebroken.
De beelden op en aan de altaren hebben het begeven en de resten daarvan
zullen ook wel ergens tussen het puin
liggen. De twee grootste luidklokken
liggen in het portaal bedolven onder
het puin en de onderdelen van de zenderinstallaties.
Inmiddels is de opdracht gegeven om
de resten uit de kerk te verwijderen.
Daardoor zal het beter mogelijk worden om misschien nog bruikbare zaken
als beelden etcetera te verzamelen.
Vervolgens gaat een constructeur de
restanten van de kerk opnieuw bekijken op stabiliteit en wordt een forensisch onderzoek afgerond. Er is goede
hoop dat we ons geen zorgen hoeven
te maken over de stabiliteit en het is
onze grote wens dat de kerk in haar
oude glorie terug komt.
Het gebouw is de ziel van ons dorp en
een belangrijke plek om lief en leed
met elkaar te vieren, zeker ook in deze
moeilijke tijden waarin het coronavirus
zo’n grote impact heeft.

Palmpasengroet
Een palmpasenstok maken was een
beetje lastig dit jaar omdat de kinderen
niet naar school gingen. Ook mochten
de kinderen niet in een grote groep bij
elkaar komen om een stok te versieren.
Daarom hebben Liesbeth en ik iets
anders bedacht. Als eerste hebben we
de kinderen opdracht gegeven om een
tekening te kleuren. Dit is een groot
succes geworden.
We kregen prachtige kleurplaten. Ik
ben naar Langeraar gereden om de
gewijde palmtakjes op te halen en de

Beheercommissie Parochiekern
Hoogmade/Woubrugge
Commissie Onderhoud
Rooms-Katholieke Kerk
Foto’s vallen onder het fotorecht van
RDVfotografie
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Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Vanuit de BCP
Onze oproepen om een vacature in de
BCP (Beheer Commissie Parochiekern)
te vervullen zijn gelukkig niet tevergeefs geweest.
We prijzen ons gelukkig dat Cor Zemel
en Kees van der Meer bereid zijn om
samen met Simon van Graas onze
parochiekern te willen besturen.
Zoals u weet bestond de BCP uit 5
personen, dus er zijn in ieder geval nog
2 plaatsen vacant.
Om het werkbaar te houden voor een
BCP van 3 personen, wordt er aan
gedacht om enige taken naar enkele
werkgroepjes te delegeren. In de komende periode proberen we dat verder
uit te werken. De functie van penningmeester zal door Cor Zemel worden
bekleed, de verdeling van overige taken
is op dit moment nog niet bekend. De
corona-crisis maakt het erg lastig, juist
bij deze bestuurswisseling, om zaken
uit te werken, taken te verdelen en over
te dragen. Zodra er meer duidelijkheid
is zullen wij u nader berichten.

Uitstel Algemene ledenvergadering begrafenisvereniging
St. Barbara Leimuiden en
Rijnsaterwoude
Ook de datum voor de algemene ledenvergadering van woensdag 13 mei 2020
hebben we moeten annuleren.
Op dit moment wachten we de ontwikkelingen af voor we een nieuwe datum
gaan kiezen. Zodra die bekend is stellen wij u daarvan op de hoogte.

Akkoord gaat door via Zoom!
Halverwege maart kreeg ook kindertienerkoor Akkoord het nieuws dat de

repetities niet meer
konden plaatsvinden
in de kerk. Gelukkig
hebben we maar 1
repetitie gemist, want
vanaf 24 maart repeteren we via Zoom. Het
is heel leuk om elkaar
op deze manier toch nog te kunnen
zien en spreken. En er zijn ook papa’s
en mama’s die graag met ons mee
kijken en luisteren. Zingen via Zoom is
een mooie oplossing voor deze tijd dat
we allemaal thuis moeten blijven.
Tijdens de repetitie doen we gewoon
eerst wat stemoefeningen en daarna
gaan we lekker zingen. Ook oefenen
we nieuwe liedjes. We krijgen na de
repetitie oefenmateriaal via de app of
via de mail Hiermee gaan we thuis aan
de slag en uiteindelijk sturen we onze
eigen ingezongen versie terug naar
de dirigente. We hopen dat er vanaf
juni weer gewoon vieringen zijn. Dan
kunnen we u op 21 juni tijdens het St.
Jans feest laten horen dat we niet stil
gezeten hebben!

Werken aan je toekomst
“Werken aan je toekomst” was dit jaar
het thema van de Vastenactiecampagne. Zoals gebruikelijk hadden we weer
allerlei activiteiten gepland om hiervoor
geld in te zamelen als parochiegemeenschap.

Op donderdag 5 maart is er door
de pastoraatgroep samen met de
Protestantse Gemeente Leimuiden
een solidariteitsmaaltijd gehouden

Overleden
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Als u de Vastenactie alsnog wilt ondersteunen kunt u een bedrag storten op
het banknummer NL08RABO 01277 04
000 van R.K. Parochiekern St. Jan de
Doper onder vermelding van Vastenactie.
Met vriendelijke groet namens de M.O.V.
Anneke Bosma – van Velzen.

Lief en leed
29 maart		

in ‘de Ontmoeting’ in Leimuiden. Er
waren rond de 50 bezoekers. Anneke
heeft een presentatie gehouden over
het project en de DVD werd vertoond.
Pastor Bouke Bosma was ook bij de
maaltijd aanwezig als parochiaan en
heeft de maaltijd afgesloten met een
mooi gebed. Na afloop kon er tegen betaling nog overgebleven soep meegenomen worden. In totaal is er een mooi
bedrag van € 370,02 opgehaald. Carl en
Sonja hebben al hun bakken met violen
verkocht en de opbrengst daarvan was
€ 50,00. We kunnen terugkijken op een
geslaagde avond. Helaas zijn daarna
alle andere acties niet doorgegaan
vanwege de maatregelen rondom de
coronaviruspandemie.

	 92 jaar

Leimuiden/Rijnsaterwoude
vieringen via YouTube en kerkomroep
volgen en bekijken.
Maar wij (de pastoraatgroep) waren
onze parochianen niet vergeten, velen
van u hebben van ons een mooie
paaskaart en een mooi ingepakt palmpaastakje ontvangen.
De pastoraatgroep wenst u veel sterkte
toe in deze moeilijke en onzekere tijd,
houdt u goed en probeer gezond te
blijven en hopelijk zien wij elkaar weer
snel in onze eigen kerk en bij het gezamenlijk koffie drinken.
Liefdevolle groet,
de pastoraatgroep

Peppelhofviering
Er zijn geen publieke vieringen t/m
1 juni, dus ook geen Peppelhofviering
in mei.

Bij overlijden

Pasen 2020
De Goede Week en de paasdagen
waren vreemd, verwarrend en zullen
wij niet snel vergeten.
Geen vieringen met Palmpasen, de
Goede week, de Paaswake en paas-

dagen in onze vertrouwde parochiekerk. Dit alle vanwege de regels rondom het coronavirus. Daardoor konden
wij tijdens het koffie/theedrinken na
afloop geen gezellig praatje maken
met elkaar. Gelukkig konden wij wel de

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

Stille lente
De ontluikende kleurrijke lente
Breekt dwars door het Coronavirus heen
Dit geeft hoop op nieuw leven

Het buitenleven zit grotendeels op slot
Probeer hart en zintuigen open te stellen
Voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben

En houd je vol vertrouwen op de been

Omdat angst, twijfel en onzekerheid kwellen

De lammetjes dartelen in de wei

Zie liefdevol naar hen om

Hun moeders letten zorgzaam op
De natuur is gelukkig springlevend
Al zet de Coronacrisis de wereld op z’n kop

Geniet van de stilte om je heen
Dat geeft innerlijke rust….
Samen sterk, laat niemand alleen.
Emmie Tersteeg
SAMENstromen • mei 2020
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O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Gebedsintenties
Alle opgegeven intenties die vanaf half
maart niet gelezen zijn, kunnen worden
doorgeschoven naar een later tijdstip.
Zodra er weer vieringen in onze parochiekern gepland zijn, kunt u hiervoor
contact opnemen met het lokale secretariaat op de pastorie van Rijpwetering.

Palmpasen
De dag na Palmzondag was er de
mogelijkheid om bij de kerken van Oud
Ade en Rijpwetering een palmtakje op
te halen. Er zijn aardig wat mensen
langs geweest.

Na alle plantjes mooi verpakt te hebben, inclusief een lekker chocolade
paasei, heeft de bezoekgroep op Palmzondag alle plantjes en paaseitjes bij de
ouderen bezorgd. Op gepaste afstand
hebben wij met de ouderen gesproken
en dit werd door hen bijzonder gewaardeerd.
In deze periode proberen wij af en toe
een kaartje te sturen of we proberen
de ouderen eventjes te bellen. Mochten
er andere mensen zijn die het prettig vinden om af en toe een praatje te
maken dan is dit mogelijk. U kunt dan
bellen naar Odrada Duivenvoorden.
Tel: 06-57981661.

- en het leven gaat door
in steeds andere vormen.
En al sinds mensenheugenis verwonderen
mensen zich daarover.
Bezoekgroep Oud Ade

Verder heeft er in de Samenstromen
van december 2019 een oproep gestaan voor nieuwe vrijwilligers. Inmiddels hebben we voor de bezoekgroep
9 vrijwilligers erbij gekregen, waar we
heel blij mee zijn.
Namens de bezoekgroep Rijpwetering
Greet de Jong

Presentje aan ouderen (2)
Presentje aan ouderen
Wat eerst normaal was is ineens veranderd. Voorheen maakten de kinderen
van de basisschool ‘De Kinderbrug’ de
palmpasenstokken en verdeelden deze
onder de ouderen.
Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Vanwege de coronacrisis deelde
Kwekerij Nolina uit Woubrugge gratis
potroosplantjes uit. Claudia Straathof
kwam toen op het fantastische idee om
deze plantjes aan de ouderen cadeau
te doen.

Ook in Oud Ade geen palmpaasstokken dit jaar. Maar ook hier konden
potroosplantjes van Nolina worden
uitgedeeld, met dank aan Claudia! De
plantjes werden, voorzien van onderstaande tekst (van Arjan Boers) en een
groet namens de parochiekern, bij de
ouderen gebracht. Zij waren hierdoor
blij verrast!
Het wonder van het bestaan is
dat het er is
en dat het ophoudt
en weer opnieuw begint.
Er is leven, er is dood

Lief en leed
Overleden
5 april		
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 95 jaar

HIRO - Zorg goed voor elkaar
Sociaal isolement voorkomen en een
contact moment scheppen voor personen die een luisterend oor, aandacht
en/of advies en hulp nodig hebben. In
je eigen buurt staat iemand via de app,
telefoon, digitaal of persoonlijk voor je
klaar om hulp te geven. H.I.R.O (Hulp In
Rijpwetering Oud Ade). Iedere dorpsbewoner (ster) kan zich aanmelden als
hulpvrager of verlener.
Samen staan we sterk. Informatie
via het secretariaat of via:
betlmvding@msn.com
Ben van den Ing, Rijpwetering

Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Uitbreiding begraafplaats
Petruskerk
Na jarenlang onderhandelen heeft de
Parochiële Caritasinstelling (PCI) een
ruilovereenkomst gesloten met de VOF
Braassemerland en de gemeente Kaag
en Braassem. Daarbij heeft de PCI een
perceel tuinbouwgrond overgedragen
aan de gemeente en in ruil daarvoor zal
de gemeente een nieuwe begraafplaats
aanleggen achter de Petruskerk. Deze
uitbreiding is hard nodig om in de toekomst een waardige laatste rustplaats
aan te bieden aan de parochianen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels volop activiteiten plaatsvinden in
de polder tussen het Noordeinde en de
Noorderhemweg. Er is begonnen met
de bouw van de nieuwe woonwijk De
Poelen. Vrachtwagens rijden af en aan
om zand aan te voeren. Hiervoor is een
speciale losplaats aan de Noordkade
gemaakt, zodat er geen overlast is van
vrachtverkeer over de wegen. Graafmachines dempen de sloten en graven
nieuwe waterpartijen.
Daaraan gekoppeld is de gemeente
gestart met de realisatie van de uitbreiding van de begraafplaats. Er wordt in
de komende maanden gefaseerd een
zandpakket aangebracht om het veen

te laten inklinken. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door de aannemer
die ook het zand voor de huizenbouw
aanlevert. Uiteindelijk komt er een
zandpakket tot een hoogte van ca 2,5
meter boven het waterniveau. Er zijn
goede afspraken gemaakt met de aannemer en een deskundige bouwcommissie volgt de werkzaamheden op de
voet.
Vervolgens zal deze begraafplaats
worden ingericht en aangesloten op
de bestaande begraafplaats. Met deze
uitbreiding kunnen we zeker tot het
jaar 2050 voorzien in de vraag naar
familiegraven, waarbij ook wat ruimere
wandelpaden kunnen worden aangelegd. Voorts ontstaat de mogelijkheid
voor het inrichten van een urnentuin,
een urnenmuur en een strooiveld. Dit
alles in een fraaie, parkachtige setting,
waarin rust gevonden kan worden om
onze dierbare doden te herdenken,
maar ook om een wandeling te maken
in een mooie omgeving.
De nieuwe begraafplaats zal uiterlijk
per 1-1-2021 opgeleverd worden aan
de parochie.
Namens de Beheercommissie Begraafplaats Petruskerk, Carl van der Zwet

Meimaand Mariamaand
We zouden het bijna vergeten maar
de meimaand is Mariamaand. Op de
website www.rkgroenehart.nl kunt u
op de pagina van de federatie dagelijks de laatste informatie vinden over
de vieringen en de openingstijden
van de Mariakapellen. In onze kern
kunt u terecht bij de kapel bij de Hof
van Alkemade, het Mariabeeld bij de
Mariakerk, het Mariabeeld op het pad
naar de begraafplaats bij de Petruskerk
en de kapel van de Petruskerk. Bij de
kapellen kunt u een kaarsje aansteken
en rustig de rozenkrans bidden.

Mariabeeld bij de Mariakerk
terug
Maria was even weg maar inmiddels
is ze weer terug op haar plaats, keurig
opgeknapt. Het was de bedoeling dat
het beeld tijdens een korte plechtigheid
terug geplaatst zou worden en opnieuw gezegend. Helaas kan dat nu niet
maar het zal later zeker nog gebeuren.
Maar u kunt er al wel een bloemetje
brengen.

Vieringen in de maand mei
Uitbreiding begraafplaats Petruskerk

Voorlopig kunt u geen vieringen bijwonen in de kerken van de federatie. Ook
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Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
in de zorgcentra zijn geen vieringen.
Hoe u toch kunt meevieren? U kunt het
vinden op de website.

Dagkapel
De dagkapel van de Petruskerk is dagelijks open van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Dan is ook de hal van de kerk open.
Daar liggen de weekbrieven en staat de
mand van de voedselbank waar u uw
bijdrage in kunt doen (geen alcohol).

Parochieavond kern
Emanuel 18 februari 2020
De parochiekern Emanuel (Nieuwe
Wetering, Oude Wetering en Roelofarendsveen) is onderdeel van de
parochie H. Franciscus. Secretariaat:
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen (geopend dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur) Pastoraatgroep:
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl

Samenvatting parochieavond
De BCP Emanuel heeft in samenwerking met de pastoraatgroep een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren 75
parochianen aanwezig. De parochianen
is gevraagd met elkaar in gesprek te
gaan over de toekomst van “hun kerk”.
Dit is een samenvatting van de inbreng
van de parochianen.
Opbouw geloofsgemeenschap: Wij
zijn de kerk, niet het gebouw; geloof
moet voorop staan. Vergrijzend draagvlak: aansluiting bij jonge gezinnen,
kinderen en jongeren blijft achter. Zorg
dat er wat te doen valt: laat mensen
meer mee doen. Zorg voor een goed
inhoudelijk programma waar mensen
door geraakt worden. Mensen van Mariakerk en Jacobuskerk maken deel uit
van de Emanuelgemeenschap: hoe hen
erbij houden? Wees een uitnodigende
kerkgemeenschap, nodig mensen uit
en neem ze op in de bestaande “gesloten” groepjes.
Idee:
- Vanuit de vraag ‘kennen we elkaar
wel?’ meer ruimte maken voor
contact, ontmoeting, naambordjes?,
koffiedrinken (vaker?) na de viering,
onderling gesprek tussen parochia24
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nen, gezamenlijk eten, verwelkoming
gasten of nieuwe mensen.
- Aandacht voor ‘inburgering’ van
nieuwe bewoners via informatie en
bezoek.
- Meer expliciete aandacht voor jonge
gezinnen.
- Aandacht voor verdieping buiten de
vieringen.
Kerkgebouwen: gebruik en vieringen.
Belang van wekelijkse eucharistievieringen als bron van geloven en gemeenschap. Kwaliteit en niet de kwantiteit
van de kerkelijke vieringen dient
voorop te staan. Er is bereidheid om te
reizen naar een ander kerkgebouw als
daar een mooie viering is of als daar
een groep mensen is waar je bij wilt zijn
Wat te doen met de Mariakerk, die niet
in functie is maar wel geld kost?
Idee: - Schep meer mogelijkheden voor
interactie tijdens vieringen, zodat er
niet enkel sprake is van luisteren maar
ook van beleving en van wisselwerking
tussen voorganger en kerkgangers.
Let ook op keuze van toegankelijke
liedteksten.
- Maak ruimte voor ander type vieringen, rond een bepaald thema of
feestdag.
- Heb aandacht voor de ankervieringen: te veel gevraagd en te lang.
- Maak meer gebruik van de digitale
schermen in de kerk i.p.v. papier. Er
is meer “digitale” interactie mogelijk,
ook buiten het gebouw.
- Zoek naar meer mogelijkheden van
multifunctioneel gebruik van de
kerk(ruimten), in relatie tot geloof,
betrokkenheid van vrijwilligers en
aantrekken van mensen van buiten
de kerkgemeenschap.
Andere vormen van kerk zijn: Instituut kerk zou meer met de tijd mogen
meegaan: minder log, kortere lijnen,
minder strakke regelgeving. We zijn
vanuit kerk en geloof te bescheiden
over wat we in huis hebben: laten we
werken aan meer zichtbaarheid en een
positieve uitstraling. Bedenk dat mensen in de samenleving al veel keuze
hebben: zoeken naar mogelijke punten
van aansluiting. En bedenk ook dat veel
mensen op zoek zijn naar zingeving en

verdieping. Kunnen we omtrent andere
vormen van kerk zijn in de leer gaan bij
andere parochies en bij andere kerkelijke denominaties?
Idee:
- Meer aandacht voor verbinding
tussen school en kerk; parochianen
uitnodigen bij trefwoordvieringen
met kinderen.
Zoek wat betreft de aansluiting tussen kerk en jongeren naar het gevoel
dat een evenement als de wereldjongerendagen oproept. Zorg dat het
echt over de inhoud van het geloof
gaat. Jongeren (mensen) staan open
voor iets authentieks waardoor men
geraakt wordt.
- Vergroot de zichtbaarheid als geloofsgemeenschap naar buiten door
ander type activiteiten, zoals rommelmarkt, gezamenlijke wandelingen,
andere verdiepingsvormen (symposia, lezingen, workshops, meditatie, geloofsgesprekken, thuiskerk),
dorps(feest)vieringen.
- Wees als kerk van betekenis in de
samenleving, ook voor wie eenzaam
zijn of in sociale of geestelijke nood.
Samenwerking: Naast meer onderlinge coördinatie zouden we vooral ook
meer de oecumenische samenwerking
mogen zoeken en omarmen: gezamenlijke vieringen, gebruik van elkaars
faciliteiten, fraaie folders van oecumenische activiteiten.
Overige opmerkingen:
- Maak voor publiciteit meer gebruik
van sociale media; hulde voor facebookpagina van diaken Van Aarle.
- De infopagina van de kern Emanuel
in parochieblad Samenstromen zou
wel wat aantrekkelijker mogen met
meer informatie over activiteiten,
werkgroepen en personen: wie is wie
- Denk na over een ander organisatie
en presentatie van actie Kerkbalans:
ander actietijdstip (bv. mei), automatische incasso tot wederopzegging,
werving koppelen aan een bepaald
(wisselend) jaardoel.
- Onderzoek mogelijkheid van digitaal
collecteren.
BCP en pastoraatgroep

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
We zijn allemaal een tijd niet in de kerk geweest vanwege de
beperkingen door corona. Ik hoop dat dit bij het verschijnen
van deze Samenstromen wel weer mogelijk is.
Ik heb ervoor gekozen om in deze spraakwater vooral
websites te noemen en voorbeelden te geven die te maken
hebben met geloven thuis. En dan kan natuurlijk altijd!
Als je naar de kerk bent geweest, of als je een keertje niet
kan of gaat.
Op de site van Samuel advies, www.samueladvies.nl, vind je
bij advies en materiaal per zondag een vertelplaat, een
knutselwerkje en een puzzel.
Op start.verus.nl vind je een mooie app met dagopeningen
voor elke leeftijd. Voor alle niveaus is er op iedere schooldag
iets nieuws. Dit kunnen video’s, (vertel)verhalen, reflectievragen en opdrachten zijn.

Op de website van oratorium Maastricht vind je bij het
kopje kinderoratorium allerlei leuke knutselwerkjes,
kindercatechese en je kunt er leuke kleurplaten uitprinten
om te versturen en zo een beetje liefde te verspreiden.
www.oratoriummaastricht.nl
Katholieke mama’s is een website voor mama’s die het
katholieke geloof door willen geven. Er staan artikelen over
(geloofs)opvoeding, ideeën en heel veel praktische informatie. Voor kerkelijke feestdagen bijvoorbeeld. (De sprinkhaan
die ze hebben gemaakt voor het feest van Johannes de
Doper vind ik echt geweldig!) www.katholiekemamas.nl
Al vaker kwamen hier de versjes van www.kleurversjes.nl
naar voren. Daar kun je leuke kleurplaten downloaden leuke
kaarten kopen. Er zijn nu speciaal kaarten ter bemoediging.
Deze kun je bestellen, thuis inkleuren en dan versturen naar
iemand die het nodig heeft.
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OMZIEN naar de ander
Omzien naar de ander op afstand

Geloofsvraag

In deze ongewone tijden waarin we onzekerheid voelen en
zorg hebben om de naasten, is het hartverwarmend om
talloze initiatieven te zien waarmee mensen omzien naar
elkaar. Dat geeft hoop en bevestigt je als mens. In alle
parochiekernen zijn er altijd al vrijwilligers die een luisterend
oor bieden aan mensen. Zou u het fijn vinden om geregeld
contact te hebben met iemand? Laat het weten aan het
lokale secretariaat. De telefoonnummers staan achterin de
Samenstromen. Zij kunnen u in contact brengen met de
bezoekgroep of het wijkcontact.

Wat is een Rozenkrans en waarom bidden mensen die?
De Rozenkrans is een snoer met wel 59 kralen en onderaan
een kruis. Als mensen de Rozenkrans gaan bidden, beginnen ze bij het kruisje en bidden na het kruisteken eerst de
Geloofsbelijdenis. Die Geloofsbelijdenis hoor je ook iedere
zondag in de kerk.

De vrijwilligers gebruiken nu vooral de telefoon om het contact met hun medeparochianen te onderhouden. Al is het
telefonisch, de aandacht is vaak nog intenser. Ook op andere
manieren probeerden ze dichtbij te zijn. Dat is hieronder te
lezen.
In de eerste weken nam een groep het initiatief om bij zo’n
honderd mensen bloemen te brengen. Ze werden met aandacht voor de hygiëne en op gepaste afstand bezorgd bij de
ouderen en zieken die bij deze kern bekend waren. Dat leverde dankbare reacties op. De pastoraatgroep hoopt dat dit
een stimulans kan zijn om de diaconie verder uit te bouwen.
Een andere kern die ieder jaar vóór Pasen een bloemetje
bezorgt bij de ouderen en zieken, was nu ook actief. Zo’n 140
mensen die bekend waren bij de parochiekern ontvingen
een steuntje in de rug. Er werd aangebeld, het bloemetje
werd op de stoep gezet en met een stap terug werd de
Paasgroet overgebracht. Dit werd heel goed ontvangen.
Sommige kernen besloten om in plaats van een paasgroet
met een plantje, deze keer een Paaskaart te sturen naar de
hen bekende mensen. Andere vrijwilligers geven naar eigen
inzicht extra aandacht aan de mensen.
Voor Palmzondag brachten alle pastoraatgroepen de Palmtakjes naar Langeraar, waar ze in de zondagsviering werden
gewijd. Na Palmzondag werden de takjes weer opgehaald
om verspreid te worden in de parochiekern. Waar mogelijk
werden de palmtakjes ook naar de ouderen en zieken
gebracht.

Daarna beginnen ze een heel rondje langs alle kralen. Iedere
grotere kraal staat voor een Onze Vader en alle kleinere
kralen -in vijf groepjes van 10- staan voor een Wees gegroet.
De bedoeling is dat je de hele krans rond gaat en sommigen
doen dat wel drie of zelfs vier keer op een dag! Je denkt
misschien ‘wat heb ik dáár nu aan’? Zóveel keren het Wees
gegroet bidden….
Wel… bij iedere serie van 10 kraaltjes (dat noemen ze ook
wel ‘een tientje’) hoort een zogenoemd geheim dat te maken
heeft met het leven en de dood van Jezus. Dat het een geheim wordt genoemd, betekent niet dat je er niets over mag
vertellen; juist wel! Maar het wil zeggen dat wij nog niet altijd
helemaal begrijpen wat die woorden over Jezus in ons eigen
leven kunnen betekenen.
Heel veel dingen in ons leven snappen we nog niet echt.
Daarom kun je voorafgaand aan ieder ‘tientje’ dan ook nog
iets noemen waar jíj voor wilt bidden. Bijvoorbeeld voor je
(groot-)ouders, voor iemand die ziek is, voor een moeilijk
proefwerk of examen,
voor iemand die gedoopt
wordt of z’n Eerste Heilige Communie doet.
Als je de Rozenkrans
heel vaak bidt wordt dit
op den duur zo gewoon
dat het ook nog eens een
soort van ontspanningsoefening voor je is; net
zoals tegenwoordig yoga,
maar dan anders.

Namens de gezamenlijk kerken in Kaag en Braassem werden
in de week voor Pasen, bij de verzorgingshuizen honderden
bossen tulpen gebracht voor bewoners en medewerkers. De
kweker leverde ze voor kostprijs en de bossen gingen vergezeld van een Paasgroet.

Bij Maria en God kunnen we altijd terecht.
We hebben daar geen
e-mailadres of 06-nummer voor nodig, maar
de Rozenkrans helpt ons
daar wel bij.

Pastor Hoogenbosch

Kapelaan Van Paassen
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Rooster van eucharistievieringen
in deze ongewone tijden
Alle besloten vieringen worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en Facebookpagina: ‘HH Clara en Franciscusfederatie’ en mogelijk ook via You Tube: ‘tv.rkgroenehart.nl’.
U kunt een kerkboek met gezangen en gebeden ophalen in de openingstijden van uw
lokale parochiesecretariaat.
Zondag om 10.00 uur
4e zondag van Pasen
5e zondag van Pasen
6e zondag van Pasen
Jezus’ Hemelvaart
7e zondag van Pasen
Pinksteren

3 mei
10 mei
17 mei
21 mei (dond.)
24 mei
31 mei

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

KRO TV-uitzending, Petruskerk
Langeraar, Adrianuskerk
Roelofarendsveen, Petruskerk
Langeraar, Adrianuskerk
Langeraar, Adrianuskerk
Roelofarendsveen, Petruskerk
Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering

Door de week om 9.00 uur
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: vanuit de Petruskerk, Roelofarendsveen.
Donderdag: vanuit de Johannes de Doperkerk, Leimuiden.

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

Misintenties
Alle misintenties die voor deze zondagen waren opgegeven kunnen worden ‘doorgeschoven’ naar een later tijdstip. Neem hiervoor contact op met uw lokale secretariaat.
Voor de zielenrust van de overledenen uit de hele parochiefederatie in deze periode
wordt steeds in de besloten vieringen gebeden.
Kindermoment
In de vieringen is elke zondag ook een zogenaamd ‘kindermoment’. Na het openingsgebed zal pastor Hoogenbosch of iemand anders iets aan de kinderen vertellen over
het evangelie en een kleine gezellige opdracht erbij geven om thuis te kunnen doen.

Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen en Leimuiden

Pastoraal Team

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

Wat lezen we op de zondagen in mei?
3 mei
4e zondag van Pasen
Hand. 2,14a.36-41
Ps. 23
1 Petr. 2,20b-25
Joh. 10,1-10
Zondag van de goede
herder/ Roepingenzondag

17 mei
6e zondag van Pasen
Hand. 8,5-8.14-17
Ps. 66
1 Petr. 3,15-18
Joh. 14,15-21

10 mei
5e zondag van Pasen
Hand. 6,1-7
Ps. 33
1 Petr. 2,4-9
Joh. 14,1-12
Zondag Oosterse kerken

21 mei
Hemelvaart van de Heer
Hand. 1,1-11
Ps. 47
Ef. 1,17-23
Mt. 28,16-20

24 mei
7e zondag van Pasen
Hand. 1,12-14
Ps. 27
1 Petr. 4,13-16
Joh. 17,1-11a
Wereld Communicatiedag

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

31 mei
Pinksteren
Hand. 2,1-11
Ps. 104
1 Kor. 12,3b-7.12-13
Joh. 20,19-23

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

Algemeen
Roepingenzondag
en de Pinksteractie
Nu we niet op de gebruikelijke manier samenkomen in het
weekend, is er naast de collecte voor de parochie zelf, ook
geen aandacht voor de bijzondere acties. Ook hier gaat het
om doelen die de moeite waard zijn. Ze blijven urgent en
belangrijk ook als de meeste aandacht naar de coronaproblematiek gaat.
Op zondag 3 mei is het Roepingenzondag. De voor ons
zo bekende rector van de priester- en diakenopleiding
Vronesteyn: pastoor Walter Broeders, zal dan voorgaan in
de TV-mis vanuit de Petruskerk. Juist op deze dag wordt uw
aandacht en bijdrage voor Vronesteyn gevraagd. Een gift
kunt over overmaken naar: NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v.
Centrum Vronesteyn, Voorburg.
Rond Pinksteren (23-31 mei) is de Week van de Nederlandse
Missionaris. De WNM voert campagne voor het werk en welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen.
Dat kan echter niet zonder onze hulp! Ook al vragen
missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen
zij wel gebruiken. Een gift kunt u overmaken naar:
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNL, Den Haag.
Pastoor Jack Glas

Heilige van de Maand:
De heilige Maria
Dat Maria een andere plaats inneemt in de kerkelijke traditie
is voor veel gelovigen wel duidelijk. Waar de ‘gewone’ heiligen één feestdag hebben in het jaar, zijn er aan Maria meerdere dagen toegewijd. En in de maanden mei en oktober
wordt de heilige Maria bijzonder vereerd en aangeroepen tot
voorspraak en bijstand.

Jezus Messias, en is zij de moeder van ons allen. Bij haar
mogen we in het gebed onze dankbaarheid en noden neerleggen, in het vertrouwen dat zij in de hemel voor ons bidt.
In de traditie van de RK Kerk zijn er wel zeventien dagen
die verbinding hebben met Maria, hoogfeesten zoals
Maria Boodschap (25 maart) en Maria ten hemelopneming
(15 augustus), feesten als Maria Lichtmis (2 februari) en
Maria Visitatie (31 mei), gedachtenissen als Onze Lieve Vrouw
van de berg Karmel (16 juli) en Onze lieve Vrouw van Smarten (15 september). En dan zijn er ook nog dagen die niet
meer worden gevierd, zoals: Maria’s verloving (23 januari) en
Maria’s verwachting (18 december).
Pastor Marjo Hoogenbosch

Actie Kerkbalans
In januari is de actie Kerkbalans gestart. In het overzicht
ziet u de opbrengst van het eerste kwartaal van dit jaar in
vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.
Heel veel dank voor uw goede gaven. In de parochie
H. Franciscus is de actie in twee kernen later gestart. In
Rijpwetering-Oud Ade start men de actie zoals alle jaren in
de maand mei. In Hoogmade-Woubrugge is door de brand
van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in november de
actie later gestart. Mogen wij in het nieuwe kwartaal op uw
bijdrage rekenen? Hartelijk dank alvast.
Het federatiebestuur
H. Franciscus
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Maria heeft voor ons Rooms Katholieken een bijzondere plaats.
In het evangelie komt ze niet
ruim aan bod, maar daar waar
het gebeurt is het cruciaal. Ze is
er bij Jezus’ geboorte én sterven.
Ze is bij het begin van zijn openbare optreden én bij de gave
van de H. Geest aan de leerlingen opdat zij verdergaan en
het evangelie verkondigen. We
vereren haar als de moeder van de Heer en als de éérste van
alle gelovigen. Zo gaat zij ons voor in het geloof in haar zoon,

2020

2019

2020

2020

2019

2020

0

Clara & Franciscus Algemeen
Bisdomblad Tussenbeide
online beschikbaar
Het bisdomblad Tussenbeide van april 2020 is uit. Meestal
ligt dit blad achter in de kerk, op een leestafel, of het wordt
na de viering uitgereikt. Omdat de meeste kerken op het
ogenblik gesloten zijn, is dat bijna niet meer mogelijk.
Daarom is het blad nu ook online beschikbaar. Ga naar de
nieuwspagina op onze website www.rkgroenehart.nl en klik
het bericht aan over Tussenbeide. U kunt het blad dan inzien
of downloaden en lezen.
Hebt u het liever op papier? Bij alle kernen is een
beperkt aantal exemplaren
aanwezig. Neem contact op
met het lokale secretariaat,
per mail of telefoon, en
informeer naar de mogelijkheid om het blad op te
halen of te laten bezorgen.
Kijk voor de contactgegevens van het lokale secretariaat op de servicepagina in
deze Samenstromen.
Tom Zuijdervliet

Naar Lourdes op 10 oktober!
De pelgrims die zich al hadden ingeschreven voor de bedevaart naar Lourdes zijn allemaal geïnformeerd. De bedevaart
gaat niet door op 5 juni. Wel op 10 oktober. Mooie datum
zei iemand: tien tien twintig twintig. Alle deelnemers gaan
graag mee op 10 oktober. Sterker nog er zijn er een paar die
vragen of vriendin, broer, zus, ook nog mee kan. Natuurlijk,
zolang er plaats is.
De teller staat nu op 30. Dus als je mee wilt reageer dan snel.
Mocht het op 10 oktober ook nog niet kunnen dan verschuiven we de datum gewoon nog een keer, maar als u op de
hoogte wilt blijven dan wel een inschrijfformulier aanvragen.
Dat kan bij:
de leden van de werkgroep “bedevaart Nieuwkoop-Lourdes”:
Bets Verhage
0172-573713
Corrie Baas
06-16098620
Gré de Boer
0172-572208
Gerard v.d. Ham
0172 538788
Rob Aupers
0172-572140
Anneke Rietbroek
071-3313057

lier toe.

Gereedschappeninzameling voor
derde wereldprojecten, ondanks de
coronacrisis, een groot succes
Dat de Vastenactie anders loopt als voorbereid snapt iedereen wel. De kerken zijn dicht en dus kunnen wij als MOV niet
vertellen over onze actie van dit jaar. Toch valt er genoeg
positiefs te melden. Naast de geldinzameling hadden we
bedacht om oud gereedschap en oude naaimachines in te
zamelen. En dat kan, mede dankzij de medewerking van
Kluswijs de Boer, gewoon doorgang vinden. In de winkel
staat een kist waar iedereen spullen kan achterlaten. Wat
een oogst. Elke keer opnieuw zitten er nieuwe spullen in de
kist. Geweldig zoals de Nieuwkopers aan het opruimen zijn
geslagen. Hier en daar worden we aangesproken of opgebeld of we iets kunnen ophalen, of dat men op andere wijze
wil bijdragen aan deze actie.
Even kort de feiten op een rij:
• De MOV voert actie voor beroepsonderwijs van jongeren
in de derde wereld.
• Er wordt oud gereedschap en oude naaimachines ingezameld. Deze worden gerepareerd en opgeknapt door
Stichting Gered Gereedschap. Daarna worden de spullen
op aanvraag verscheept naar projecten in heel de wereld.
• Bijdrages voor de transportkosten van het gereedschap
kunt u overmaken op rekening NL 49 RABO 0346459990
t.n.v. Kaskazini onder vermelding van ”transport gereedschap”.
• Gereedschap en naaimachines kunnen worden ingeleverd
bij Kluswijs de Boer, industrieweg 29 Nieuwkoop.
• Meer informatie kunt u krijgen van Jos Schalkwijk
0172-409404 of Peter Oorthuizen 06-29452898.

Overlijden in Coronatijd
In deze Coronatijd mogen er bij een begrafenis of crematie
maar 30 mensen aanwezig zijn. Dat is weinig, maar wat kan
zo een viering toch ontzettend mooi zijn vooral omdat dege-

Zij sturen u graag een informatiefolder en/of inschrijfformu-
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nen die heel dicht bij je staan alleen aanwezig zijn.
Zo volgden wij pas een begrafenis in Langeraar via
livestream, zelf in je eigen huis kon je de viering van het begin tot het einde meevieren op je computer of laptop. Je bent
er zo dichtbij. Je ziet de zonen binnenkomen met hun moeder die overleden is. De pastor met een hele mooie toepasselijke preek, de kinderen en kleinkinderen die muziek maakten, de toespraak over het leven van hun moeder. Mooi,
en ik heb begrepen dat de kinderen ondanks dat er verder
geen parochianen in de kerk aanwezig waren dit als een hele
mooie herinnering hebben ervaren.
En onlangs waren wij ook bij de uitvaart van onze zus die
overleden was, in aanwezigheid van 30 mensen, die heel
dicht bij haar stonden, en ook dit hebben wij ervaren als
een hele intieme viering. Mooi om mee te maken.
In deze coronatijd met een uitvaart van 30 mensen kan het
dus ook heel mooi zijn.

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. Wij zijn uiteraard ook per e-mail bereikbaar.
De verdeling is als volgt:
Maandag:
pastoor Glas 		
Dinsdag:
pastor Hoogenbosch
Woensdag:
kapelaan Van Paassen
Donderdag:
pastor Van de Reep
Vrijdag: 		
diaken Van Aarle

06-17272318
06-83061193
06-30678369
06-44564349
06-21693267

Namens het pastoraal team,
Diaken André van Aarle

Meevieren op afstand
En de collecte dan?
Als parochianen zijn we zo gewend om (van tijd tot tijd) naar
de kerk te gaan. Gewoonte, traditie of overtuiging, het doet
er niet toe, maar die gang naar de kerk is vertrouwd. Dit samenzijn als geloofsgemeenschap in de vieringen wordt door
velen gemist. We missen de eucharistie en het ter communie
gaan. Ondanks het mooie gebed dat de bisschoppen ons
hebben aangereikt om te bidden als geestelijke communie
(zie elders in het blad) blijft het behelpen. Onder de gegeven
omstandigheden is het even niet anders. We mogen ons in
deze Paastijd, die duurt tot Pinksteren, richten op het mo30
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ment dat dit allemaal wel weer kan. Tot die tijd hebben we
het te doen met de alternatieven die ons worden geboden.
De vieringen in beeld en geluid via YouTube, te benaderen
via de website van www.rkgroenehart.nl is zo’n alternatief.
Alles wordt in het werk gesteld om als geloofsgemeenschap
met elkaar verbonden te zijn en te blijven.
Van oudsher zijn we gewend om in de vieringen in de kerk
tijdens de offerande een bijdrage te geven. Elke viering
worden we in de gelegenheid gesteld iets van onszelf bij te
dragen en toe te voegen aan de gebeden die wij aan God
voorleggen. De collecte is door deze omstandigheden weggevallen. U begrijpt dat dit gevolgen heeft voor onze geloofsgemeenschap. De kosten blijven ook in deze dagen van crisis
doorgaan, en nemen op onderdelen zelfs toe. Denk aan de
beeldverbindingen die nu worden gelegd terwijl hiervoor niet
was begroot.
Het belang van deelnemen aan de offerande is naast liturgisch betrokken dus ook financieel van belang. Wij vragen u
daarom op een andere manier uw bijdrage aan de collecte
over te maken aan de parochie. Tijdens vieringen komt er
een QR-code in beeld. Als u een smartphone heeft, met een
QR-scannerapp, kunt u die voor het beeldscherm houden en
wordt via de code verbinding gemaakt met uw bank zodat u
een bedrag naar keuze kunt overmaken. Als u dat een paar
keer hebt gedaan, gaat dat steeds makkelijker.
Als u dat toch nog lastig vindt
kunt u ook geld overmaken
via: https://collecte.rkgroenehart.nl (is geldig voor hele
federatie) of naar NL70 RABO
0115 6000 00 ten name van
HH. Clara en Franciscus
federatie. Probeert u het eens.
Elk bedrag, hoe klein ook is
welkom, net als in de echte
collecteschaal. Liturgisch maar
ook bestuurlijk een mooi en
vertrouwd gebaar.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Namens het federatiebestuur Henk Hoek
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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. 5 (juni 2020) kunt u uiterlijk op 11 mei
aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad
verschijnt omstreeks 5 juni.
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:
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Update SMO-11

Dit jaar wordt de Stap Mee Op reis voor de 11de keer georganiseerd, deze begint steeds meer vorm te krijgen. Op 31 juli
vertrekken we richting het St. Trudpert klooster in Münstertal. Daarna gaan we de Zwitserse bergen in! Vanuit een huis
in Aschiried, gelegen aan een prachtig meer, zullen we elke
dag een mooie wandeling maken. De routes worden inmiddels gepland en tijdens de reis zullen twee koks met ons
meegaan die vol enthousiasme de maaltijden zullen verzorgen. Ook zijn er weer een aantal verantwoordelijke chauffeurs gevonden en hebben we, niet geheel onbelangrijk, een
flink aantal deelnemers die mee op stap gaan.

Na mijn heilige communie ben ik als
misdienaar begonnen. Ik vond het
erg leuk om te doen. Mijn zusje werd
later ook misdienaar en we hebben
veel missen samen gedaan. 3 jaar
geleden werd ik acoliet, een grotere
stap en een grotere betekenis voor de
gemeenschap.

Ik vind acoliet zijn heel belangrijk aangezien ik het belangrijk
vind om voor andere mensen open te staan en andere mensen te helpen. Ik vind het fijn om een grotere rol te hebben in
de gemeenschap en het katholieke geloof onder andere om
ook mensen te steunen en een band met mensen te creëren.
De laatste tijd is voor iedereen moeilijk, en ook voor het geloof. Pasen is anders dan anders en ook een bezoek aan de
kerk is geen optie. De afstand tussen kerkgangers is voor ons
gevoel steeds groter. Alhoewel er toch heel veel oplossingen
voor zijn. Ik heb bijvoorbeeld vanaf Witte donderdag tot en
met Pasen online vieringen op YouTube gekeken samen met
mijn vader en moeder, hierdoor zijn we met elkaar toch nog
een beetje verbonden met de kerk. Ook lezen wij een aantal
keer in de week gezamenlijk uit de Bijbel.

Het thema van de reis wordt tijdens de inwandeldag bekend
gemaakt, welke staat gepland voor 6 juni. Mocht je als jong
volwassene enthousiast zijn geworden, roept dit vragen bij
je op en zou je misschien wel mee willen, we horen graag
van je! Stuur een berichtje naar stapmeeop@gmail.com dan
helpen we je graag met al je vragen.

Voor buitenstaanders is het vaak moeilijk te begrijpen wat
een acoliet is en wat een acoliet doet. Mijn vrienden weten
dit wel en vinden het ook goed wat ik doe. Als mensen het
niet weten zeg ik vaak: ‘Ik ondersteun de kerk, door tijdens
vieringen de pastor te helpen.’ Sommige katholieke vrienden
van mij weten natuurlijk wat het is en zijn zelf ook misdienaar
geweest.
Kortom acoliet zijn betekent veel voor mij.

Koen de Boer
Stap Mee Op 11 bestuur

Wie zit er in dat pak?!
Ook in deze vreemde tijden moeten de acolieten niet vergeten worden. Daarom zetten we deze uitgave Laura in het
zonnetje. Laura is al drie jaar acoliet met veel plezier. Ook in
deze onzekere periode door de coronacrisis is ze bezig met
het geloof.
Momenteel zit ik in 5 HAVO, mijn examenjaar en hoop dit jaar
natuurlijk te slagen ondanks het coronavirus. Mijn grootste
hobby is toneel spelen en ik ben dan ook lid van toneelvereniging VIOS. Daarnaast vind ik fotografie erg leuk. In de
winter schaats ik met veel plezier!

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

