SAMEN
stromen

Bijbelcursus en
Alpha van start

29 juni
Heilige Petrus

MAANDELIJKS KATHOLIEK PAROCHIEBLAD - RKGROENEHART.NL

Tinke en Loes
over Het Anker
JAARGANG 10 • NUMMER 5 • JUNI 2020

Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
We beginnen er alweer een beetje aan te wennen, aan die intelligente lockdown. Zo zelfs dat, wanneer je beelden op televisie ziet van
mensen dichtbij elkaar, je bijna wilt zeggen: ‘Wilt u alstublieft anderhalve meter afstand houden?’. De anderhalve meter samenleving
houdt de Samenstromen gelukkig niet op afstand. Ook deze maand viel hij weer boordevol mooie verhalen, gebeden, gedichten en
artikelen op uw deurmat. En op uw virtuele deurmat (de website www.rkgroenehart.nl) kunt u ook veel lezen over de federatie en alle
parochiekernen. Houd de website in de gaten voor actuele zaken.
Wij wensen u veel leesplezier en kracht.
Namens de centrale redactie: Bep Verdel-Turk en Marieke van Gelderen

Koning
Daar stond hij dan. Op een lege,
anders overvolle, Dam in Amsterdam. Onze koning op een
spreekgestoelte, een geweldige
toespraak te houden bij gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei. Bizar zo’n leeg
plein.
Indrukwekkend zo’n toespraak.
Hij stond daar in een donker
pak, zonder tierlantijnen. Maar
onmiskenbaar als de koning.
Is het u wel eens opgevallen
dat Willem-Alexander op Prinsjesdag als hij uit een
sprookjesachtige koets stapt ook gewoon een zwart jacket aan heeft zonder linten,
medailles en andere versierselen? In die eenvoud is hij toch De Koning.
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We hebben ook zo’n Paus. Simpel met zijn eigen borstkruis en zijn eigen schoenen
en niet het pauselijke kruis en de rode schoenen die bij zijn uitrusting horen. Door
dat simpele heeft hij méér de uitstraling van de Paus dan zijn voorgangers die
vroeger op een stoel, met links en rechts een waaier en boven zich een groot baldakijn werden rondgedragen soms met extravagante kleding en een tiara op het
hoofd of een extra hoge mijter, die de grandeur moesten benadrukken. In Engeland is die grandeur er ook als de koningin daar haar troonrede opleest met een
lange koningsmantel om haar schouders en de zware kroon op haar hoofd. Toch
is die man, wat eenzaam op de Dam achter zijn spreekgestoelte, die al die opsmuk
weglaat, echt Zijne Majesteit.
Het gaat in het leven niet om uiterlijkheden, al hechten we er wel aan. Het gaat
om wat je bent. Het ambt is niet belangrijk, maar de manier waarop je dat ambt
ten uitvoer brengt en er inhoud aan geeft. En met hoe minder poespas je dat kunt,
hoe groter de Majesteit, hoe meer respect dat afdwingt. Uiterlijkheden en rituelen
en symbolen zijn best belangrijk. Je versiert je huis ook als je kind jarig is. Ook in
de kerk, zeker de Katholieke kerk. Maar als je in die uiterlijkheden gaat gelóven,
mis je de essentie. Het gaat om wat er achter zit. Dát is je geloof.
De boodschap van Christus, de boodschap van Liefde, van denken aan de ander.
Dat gaat misschien wel beter in een gewoon pak dan met een koningsmantel!

Coverfoto: Rechtenvrije foto
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Rob Aupers

Pastoraal

Kom Heilige Geest
We hebben Pinksteren gevierd. Niet samen in een kerk, maar via een computer of tv. Sinds het Coronavirus onder ons is, mogen we voorlopig niet samenkomen in grotere groepen. We zitten net zo opgesloten als de leerlingen van Jezus die niet naar buiten durfden. Zij uit angst voor de Romeinen, wij uit voorzorg tegen een virus. Hoe kan de Heilige Geest ons nu in beweging krijgen? Kan de Geest ons bereiken nu
wij niet bij elkaar mogen komen?

Iemand vertelde mij dat hij een
Openluchtmuseum had bezocht. Er
waren daar werkplaatsen met oude
ambachten. Er was ook een smederij.
Hij zag het vuur en de blaasbalg om het
vuur op te stoken. De smid sloeg met
een hamer op het aambeeld om het
ijzer te bewerken. Hij had er lang staan
kijken. Het maakte indruk op hem. Die
vrijwilliger was een vakman die wist
wat hij deed!
Die nacht had de man een vreemde
droom. Hij stond opeens bij de
smederij bij het uithangbord: ‘H. van
de Geest. Voor al uw transformaties.’
Hij ging naar binnen en vond de smid.
“Wat wilt u veranderen in uw leven?”,
vroeg die. Er was veel ruzie in zijn
omgeving en dus zei hij: “Meer vrede
in mijzelf, mijn familie en de wereld.”
De smid zei: “Dat kan, maar daar heb ik

iets voor nodig. Wat geef je daarvoor?”
Na enig denken zei de man aarzelend:
Tijd, aandacht en geduld?” De smid
knikte: “Kan er nog meer bij? Wat dacht
u van geloof, hoop en liefde?” De man
stemde in en daar lag het al, maar
het was zo weinig! “Het is een begin.”,
zei de smid en ging aan het werk. Hij
blies het vuur aan, hield alles erin en
bewerkte het op het aambeeld. Met
verbazing zag de man dat dit weinige
veel méér werd door de gloed van
het vuur en het harde werken van de
smid. Tenslotte gaf de smid hem een
klein kloppend hartje. Maar de smid
waarschuwde: “Het is nog niet klaar,
als u echt veranderen wilt, moet het
groeien en zult u nog vaker terug
moeten komen.”
De Heilige Geest verbindt en maakt
ons tot kerk, geloofsgemeenschap

rond Jezus, de levende Heer. Maar
Hij verandert, bekeert ons ook
afzonderlijk. Ons hart mag steeds
meer uitgaan naar wat echt belangrijk
is. Niet één keer, maar iedere keer als
wij bidden om hulp bij wat we doen in
ons werk, in de keuzes die we maken.
“Bidt om de Heilige Geest”, zegt Mgr.
Van den Hende vaak in zijn preek als hij
komt vormen. Dan kun je veranderen
en bezield worden met een Levende
Geest. Een opdracht voor iedereen.
En daarom blijven wij bidden: “Kom
heilige Geest, vervul de harten van
uw gelovigen en ontsteek in ons het
vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden en U
zult het aanschijn van de aarde
vernieuwen.”
Heleen van de Reep
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Het Anker

Aanmelden
1e H. Communie 2021
Door de beperkingen i.v.m. het coronavirus is alles een beetje
onzeker. Toch maken we de planning voor Het Anker en de
voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie van volgend
jaar. Die voorbereiding begint al in september. Als het nodig
is, passen we alles aan volgens de afspraken die dan gelden.
Gezinnen waarvan de gegevens bekend zijn in de parochieadministratie krijgen een persoonlijke uitnodiging om zich aan
te melden op de website, www.rkgroenehart.nl/het-anker.
Het gaat daarbij om de kinderen die geboren zijn tussen
01-10-2012 en 31-12-2013.
Gezinnen die geen uitnodiging hebben ontvangen en wel deel
willen nemen, kunnen zich ook aanmelden via de website.

Videoboodschap voor de vormelingen
Onze bisschop, monseigneur Van den Hende, heeft een videoboodschap speciaal aan de vormelingen gestuurd, want
door de omstandigheden kan de Vormselviering in de Franciscusparochie van 12 juni helaas niet doorgaan.
Ook de jaarlijkse Vuurdoop, waar vormelingen uit het hele
bisdom elkaar ontmoeten op de zaterdag voor Pinksteren,
moest worden afgelast. “De komende weken zullen we helaas
geen vormselviering kunnen houden”, zegt de bisschop in de
video, “maar van uitstel komt geen afstel.” De video is te zien
op de website van het bisdom Rotterdam en op het YouTube
kanaal van het bisdom.
Wij hopen snel te weten wanneer het vormsel door kan gaan.
Ankerkernteam, pastor Hoogenbosch en pastor van de Reep

Leren in het najaar

Bijbelcursus voor beginners
Er van uitgaand dat na de zomer de kerkelijke gemeenschap
weer levendiger mag worden, wil ik in het seizoen weer 3
series aanbieden. Het verschil met andere jaren is, dat ik de
series niet wil uitspreiden, maar ze compacter wil aanbieden
en overdag en avond. Zo start ik in het najaar een bijbelcursus voor beginners.
Hoe zit het schema in elkaar?
De data zijn:
22-9, 29-9, 6-10, 13-10, 20-10, 27-10, 3-11 en 10-11
in de pastorie van Langeraar om 19.30 uur.
23-9, 30-9, 7-10, 14-10, 21-10, 28-10, 4-11 en 11-11
in de pastorie van Roelofarendsveen om 10.00 uur.
4
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Het gaat om 4 bijeenkomsten over het Oude Testament en 4
bijeenkomsten over het Nieuwe Testament. U kunt zich aanmelden of om meer informatie vragen via diakenvanaarle@
rkgroenehart.nl Doet u een keer mee? Er gaat een Bijbelse
wereld voor u open.
André van Aarle, diaken

Nieuwe Alpha van start in Hoogmade
Ontmoeten, vragen en ontdekken van het christelijk geloof,
dat doe je op Alpha.
Op 22 september gaat het van start. In tien interactieve en
gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het
christelijk geloof inhoudt. Is er meer? Waarom stierf Jezus?
Wat doet de heilige Geest? Dat zijn een paar van de vele vragen die op deze avonden aan de orde komen. Elke avond
begint met een lekkere maaltijd.
De cursus is gratis en wordt gegeven door de gezamenlijke
kerken van Hoogmade en Woubrugge. Of je jong of oud,
gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op alphacursus.nl of mail naar
alphaWouHoo@gmail.com.

Hoe vind je God?
Kerken kunnen in deze tijd
geen bijeenkomsten organiseren. Mensen bereiken
is voor ook voor onze
parochie-federatie een
zoektocht. Hoe kunnen
we mensen, die met geloofsvragen zitten of zich
zorgen maken, tegemoet
komen? Hoe kunnen
zoekers-naar-zin geholpen worden?
Dat kan door het
nieuwe online aanbod
van de het nieuwe katholieke
platform www.HoevindjeGod-online.nl. Daar zijn verschillende cursussen te vinden voor wie het geloof wil verkennen
of beleven. Elke deelnemer krijgt daarbij een persoonlijke
e-coach. Kijk eens op dit platform of laat familie en vrienden
weten dat ze online het katholieke geloof kunnen verkennen.
Wilt u eerst meer weten?
Voor onze federatie is diaken van Aarle contactpersoon.

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Eucharistievieringen via internet
Sinds begin april, Palmzondag, wordt de eucharistieviering wisselend vanuit de H. Adrianuskerk en de H.
Petruskerk via internet uitgezonden. Het is mooi dat dat kan. Tegelijkertijd is het niet iets wat je zomaar
even doet. Er komt veel techniek, materiaal en aandacht bij kijken. Voor de pastores is het ook wennen,
niet op de lege kerk letten, maar in de camera kijken. Je merkt dat sommigen het meer gewend zijn dan
anderen. Pastoor Glas is wat dat betreft al bijna een professional!
Kindermoment
In de vieringen is er elke zondag ook een ‘kindermoment’ van
ongeveer 3 minuten. Na het openingsgebed richten we ons
speciaal tot de kinderen, vertellen iets over het evangelie en
geven we er een opdracht bij om thuis te kunnen doen.

We komen digitaal samen op de woensdagavond, van
19.30 tot ongeveer 20.45 uur, via Skype. Als u zich aanmeldt
(m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl) ontvangt u van te voren
de bijzonderheden.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Misintenties
Intussen kunt u de misintenties weer opgeven bij de lokale
secretariaten. De intenties worden niet hardop bij de voorbede afgelezen, maar komen over het scherm net zoals dat
bij de tv-mis gebeurt. De intenties voor overledenen worden
in de eerste zes weken na het overlijden automatisch aan de
intenties toegevoegd.
Aanbidding
Naast de vieringen die uitgezonden worden, bent u welkom
bij de eucharistische aanbidding. Het is een uur van gebed
en stilte. Halverwege wordt het onderbroken door het gezamenlijke middaggebed. De aanbidding vindt plaat in Langeraar op woensdag van 12.00 tot 1.00 uur en op zaterdag in
de Petruskerk van 13.00 tot 14.00 uur. U bent welkom in de
kerk mits u daarbij voldoende afstand houdt.
Pastoraal team

Ontmoeting bij de bron
We kunnen niet samen komen in de kerk, of in de pastorie
of thuis rond een tafel om elkaar te ontmoeten. Dat samen
zijn en het rechtstreeks contact hebben, dat mist iedereen
enorm.
Via telefoon en internet is er wel veel mogelijk. We kunnen
elkaar ontmoeten in beeld en geluid. Persoonlijk of in vergadering, en de vieringen worden via internet en TV uitgezonden.
Zou het niet mooi zijn om elkaar zo ook te ontmoeten rond
het evangelie, de bron van ons geloof? Dat gaan we doen!
We gebruiken het evangelie van de zondag. U hoeft niets van
de Bijbel te weten. We laten de woorden voor zichzelf spreken en luisteren naar wat Gods Woord te zeggen heeft over
ons leven op dat moment.

Voorbereidingen om weer samen
te kunnen vieren
Het is en blijft een vreemde tijd, geen vieringen met elkaar
in de kerk. Gelukkig hebben we wel de mogelijkheid om via
internet en TV met elkaar verbonden te zijn. En hoe lang gaat
het nog duren? In ieder geval tot en met Pinksteren. Over de
tijd daarna kunnen we op dit moment helaas nog niet veel
zeggen.
In afwachting van de ontwikkelingen hebben we de pastoraatgroepen en beheercommissies al vast gevraagd samen
na te denken over hoe er met 1,5m afstand tussen mensen, in de kerk gevierd zou kunnen worden. Zij gaan er mee
aan de slag, om straks samen de aanwezigheid van de Heer
te kunnen zijn vieren.
Pastoor Jack Glas

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
Het Anker

Tinke: ‘Door het gezin erbij te betrekken,
krijgt het onderwerp thuis ook een plek’
Het Anker bestaat sinds 4 jaar: een groep vrijwilligers bereidt gezinnen, waarbij een kind de Eerste
Heilige Communie gaat doen, in zes zondagochtenden voor op deze belangrijke gebeurtenis. Zo krijgt
niet alleen dit onderwerp maar ook het geloof een plek thuis. Deelnemer Loes Verdel ervaart de ochtenden als hoopgevend en inspirerend voor haar (gezins)leven.
Vanwege de Corona moet dit interview per telefoon plaats vinden maar
dat heeft geen enkele invloed op het
enthousiasme waarmee Tinke en Loes
vertellen over hun ervaringen bij Het
Anker. Vanaf het allereerste begin is
Tinke van de Willik bij dit werk betrokken. Eerst was zij lid van het kernteam
maar later maakte zij de overstap naar
het programma voor de ouders. Tinke:
‘Voorheen hadden de ouders geen rol
bij de voorbereiding op de Heilige Communie. Nu wij het hele gezin erbij betrekken gaat het onderwerp maar ook
het geloof thuis een plek krijgen. We
hebben nu twee groepen van ongeveer
80 mensen die de ochtenden in de kerk
van Langeraar en die van Roelofarendsveen bezoeken.’
Programma
De zes bijeenkomsten bestaan uit een
gezamenlijk en een apart programma.
Tinke: ‘Na het welkom gaan de kinderen
naar hun eigen groep. Met behulp van
een boekje werken we zes thema’s uit.
Met een verhaal en een werkje wordt
het thema duidelijk voor de kinderen.

De ouders volgen tegelijkertijd in de
kerk een workshop over hetzelfde
onderwerp. De eucharistie is uiteraard
ons hoofdthema. Maar daar komen
onderwerpen bij kijken als het breken
van het brood maar ook het bidden.
Pastor Marjo Hoogenbosch verzorgt na
de workshop de viering waarna we met
een gezamenlijke lunch de ochtend
afsluiten.’
Deelnemer
Loes Verdel, moeder van Sem die de
Eerste Heilige Communie gaat doen,
bezocht met haar man en nog twee
kinderen de vier ochtenden die tot nu
toe gehouden zijn. Loes: ‘Eerst vond ik
het best veel om zes zondagochtenden
met het hele gezin mee te doen maar
ik ben blij dat we gegaan zijn. De verschillende workshops zijn interessant.
Zo gingen we nadenken over je verwachting van een viering dus waarom
je eigenlijk naar de kerk gaat. De groep
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is een een veilige omgeving waarin je
wezenlijke zaken kunt bespreken en
naast inspiratie geeft het me een gevoel van saamhorigheid. Sem heeft een
boekje waaruit hij werkt en hij vond het
in het begin best wel spannend.’
Zaaiers
Tinke vindt het fijn om via dit werk haar
geloof te delen. ‘Eerst was het best
spannend maar nu ervaar ik het vooral
als boeiend om met al die ouders in
gesprek te gaan. Ook onze voorbereiding met elkaar is inspirerend. Voor
iedereen geldt dat de drempel om over
je geloof te spreken toch lager wordt.
Je hoopt dat het enthousiasme bij iedereen blijft maar dat heb ik niet in de
hand. Wij zijn als werkgroep de zaaiers.’
Voor meer informatie kunt u terecht op
https://rkgroenehart.nl/het-anker
Judy Wagenaar

Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Vanuit de pastoraatsgroep
Na de geslaagde actie van een bloemengroet en paasattentie voor de ouderen,
willen wij nu extra aandacht geven aan
de jonge gezinnen. Ruim acht weken
konden de kinderen niet naar school
en moesten zij thuisonderwijs krijgen,
misten ze hun vriendjes en sport ! De
pappa’s en mamma’s waren óók nog
thuis aan het werk dus moesten er véél
ballen tegelijk in de lucht gehouden
worden.
Wij klappen ook voor jullie en hebben
iets leuks bedacht. Alle jonge gezinnen
hebben een grote enveloppe thuisbezorgd gekregen met daarin deze brief
en diverse leuke opdrachtjes! Kom eens
kijken bij de kerk naar al deze prachtige
tekeningen en kleurplaten en misschien
kunt u gelijk even een kaarsje bij Maria
opsteken.

Beste jonge gezinnen
In deze tijd kunnen we niet samen komen
in de kerk voor peuter/kleuterkerk,
kinderkerk of rock solid en helaas kunnen we ook nog niet naar de kerkvieringen. We zijn trots op onze jonge kerk en
de vele activiteiten die wij in onze parochie voor de jeugd en het gezin hebben.
Daarom hebben wij, als pastoraatsgroep,
een aantal activiteiten bedacht, waarvan
we hopen dat jullie deze samen met jullie
kinderen willen gaan doen.
Voor de (jongere) kinderen hebben we
een kleurplaat met het thema Pinksteren
(Heilige Geest) of maak zelf een tekening. We zouden het heel erg leuk vinden
als de kinderen zich creatief uitleven. De
tekeningen kunnen worden opgehangen
in het kerkportaal aan het lijntje of lever
ze in bij:
Ada van Boheemen
Dr. A. Schweitzerstraat 19, Ter Aar
Ria Wahlen
A. v. Heusdenstraat 17, Ter Aar

Naast de kleurplaat is er voor de jongere
kinderen ook een verhaal over Noach
(die zat immers ook in quarantaine).
Hierbij worden wat vragen gesteld die u
met elkaar kunt bespreken. Ook hoort er
een proefje met een zakje skittels bij.
De oudere kinderen mogen de voorgaande activiteiten uiteraard ook mee
doen, maar voor hen heeft kapelaan
van Paassen nog een aparte activiteit bedacht. Het zou leuk zijn als u dit samen
met uw kind gaat doen.
We zijn erg benieuwd naar de reacties
en deze zijn dan ook van harte welkom
op ons emailadres: pastoraatgroep_aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Ook foto’s zouden we erg leuk vinden
om te ontvangen.
In deze rare en moeilijke tijd bidden we
voor u en voor al onze parochianen. We
hopen dat het virus snel onder controle
is en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Tot die tijd zijn we verbonden in
het gebed. Laten we met elkaar in deze
voorbereiding op Pinksteren bidden tot
de Heilige Geest, dat Hij ons kracht en
doorzettingsvermogen mag schenken.
Hopelijk kunnen we weer snel samen
komen tijdens één van onze activiteiten
of vieringen.
Met vriendelijke groet,
Pastoraatsgroep Aarlanderveen
Kapelaan van Paassen, Ada van
Boheemen, Franka Vaneman,
Ria Wahlen, Ed Koeleman, William van
Egmond

Petrus en Paulusdag?
Beste mensen, dit jaar vieren we geen
Petrus- en Paulusdag in onze kerk.
De voorbereidingsgroep heeft er goed
over nagedacht. De voors : ‘het wordt wel
eens tijd om elkaar weer te ontmoeten
bij de kerk’ afgezet tegen de tegens: ‘met
een grote groep bij elkaar komen is ronduit onverstandig, zeker voor de meest
kwetsbare mensen’. Dat doet een beetje
pijn. We zijn zó gewend om in het laatste
weekend van juni elkaar te treffen in een
bijzondere viering, meestal buiten, met
medewerking van alle koren. En nu kan
dat, door alle maatregelen rondom het
coronavirus echt niet doorgaan.
Laten we afspreken dat we het in 2021
zeker wel weer proberen te organiseren.
In de tussentijd wens ik u allen, ook
namens de rest van onze voorbereidingsgroep, van harte het allerbeste toe.
Vooral goede gezondheid, maar ook
moed en vertrouwen in de goede afloop.
Anneke van Dijk

Voorlopig is de kerk elke dag open en komen veel mensen een kaarsje opsteken
bij Maria. Hoe leuk is het dan dat er kleurplaten hangen van onze jongste jeugd!
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Clara parochie

HH Petrus en Pauluskerk

In memoriam:
Jan Wahlen is niet meer
Op de late avond van de 19e maart 2020
werd ik opgebeld dat Jan Wahlen plotseling was overleden aan een hartstilstand. Een vreselijke slag voor Ria en de
kinderen, zo plotseling, zo onverwacht.
Juist nu Ria uitgewerkt was konden zij
samen gaan genieten van de oude dag.
Jan was al een aantal jaren, na zijn werkzaam leven, een vaste kracht bij onze
dragersvereniging St. Barbara. Hij deed
dat werk heel netjes en met liefde voor
de nabestaanden Normaal gesproken
zouden we hem, met het vaandel voorop
en ieder in het pak, uitgeleide gedaan
hebben vanuit de kerk tot het crematorium. Maar vanwege alle coronaregels kon
dit nu niet en was er alleen een crematie.
Maar later, wanneer het weer kan, zal er
zeker iets van een viering zijn wanneer
de urn in de muur wordt bijgezet. En dan
zullen wij, als Barbara ons daar zeker
laten zien als het mogelijk is. Nu hebben
we hem herdacht in een viering met een
kleine groep nabestaanden in het crematorium. Het was de eerste wens van
Ria dat we Jan niet zonder iets kerkelijks
zouden laten gaan en daar mocht ik in
voorgaan. En hoe moeilijk een afscheid
ook is, en zeker met deze beperkingen,

hebben we er toch iets goeds van gemaakt, waar het gezin dankbaar op terug
kan kijken. En wij, als zijn collega dragers,
kijken ook dankbaar terug wat hij als
drager voor ons, maar vooral voor anderen op de laatste gang naar het kerkhof
heeft betekend.
Namens alle dragers van Barbara:
Jan rust zacht in de vrede van de Heer.
Jan Houdijk

Vastenactie 2020
‘Werken voor je toekomst’
Ieder weet dat we vanaf het weekend
van 14 en 15 maart geen zondagsvieringen in onze kerklocatie hebben kunnen
vieren. Dit leek éven een regelrechte
catastrofe voor de Vastenactie: ‘Werken
aan je toekomst voor jongeren in ontwikkelingslanden’. Veel leek niet mogelijk
meer, maar dankzij Helma Zevenhoven,
mijn nieuwe mede werkgroepslid, is de
verkoop van de viooltjes méér dan geslaagd. Opbrengst: bijna € 300,–!!!.
Vele haaksters hebben toch de haakpatroontjes voor dit mooie paastafereel
aan kunnen schaffen.
Opbrengst: Ruim € 100,–!!

Tot het uiterste
Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
Gij hebt uw hart geopend
opdat ik kan beminnen
tot het uiterste van de vlam.
Tot het uiterste mag ik uw liefde zegenen
en uw genade aanbieden
en al lovend het kwaad overwinnen.
Tot het uiterste mag ik ten dienste staan,
waarachtig zijn en met vriendschap overwinnen.
Goede Jezus,
Gij, liefde tot het uiterste.
In uw geopend hart leer ik beminnen
tot in het uiterste van de vlam.
Dat om een mensenhart te winnen
ik moet beminnen.
Liefde tot het uiterste.
Dom Bernardus Peeters OCSO
Abt Trappistenabdij Koningshoeven
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Een volledige overzicht van de opbrengst
voor de Vastenactie 2020 van alle kernen
van de federatie, kunt u lezen achter in
deze Samenstromen onder de rubriek
‘Omzien naar de ander’. Dit overzicht
staat onder een mooi verhaal als update
over de Adventsactie 2019 voor Somalië,
aangeleverd door de Bisschoppelijke
Vastenactie (BVA). Beslist de moeite
waard om te lezen.
Zo kunt ook u ervaren dat we dankzij álle
donaties voor de Vasten- én Adventsacties héél veel moois teweeg brengen
daar waar zo veel hulp nodig is. Veel
dank voor uw donaties.
Dan nog één belangrijke mededeling:
na ruim 15 jaar enthousiast MOVwerkgroepslid geweest te zijn bij ons
in Aarlanderveen, heeft Betty Staartjes
afscheid genomen van de werkgroep.
Wat hebben we samen veel gelachen,
georganiseerd, vooral veel gekookt voor
de maaltijden en nog zó veel meer.
Heel veel dank Betty. We hopen nog heel
lang van je te mogen genieten in en rond
’t Achterom.
Agatha Keijzer, namens de MOV-werkgroep

Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Rozenkrans bidden
De rozenkrans bidden gaat ook in juni
door. Op 1 april ben ik, vanwege de
zware coronatijd, begonnen om 2 keer
in de week het rozenkrans gebed met U
te bidden via de kerkomroep en via live
stream op Facebook.
In de maand mei, Maria maand, bidden
wij altijd de rozenkrans en ben ik gewoon
door gegaan zoals ik het al deed in april.
Nu is de maand mei al weer voorbij.
Helaas de coronatijd nog niet. Op het
moment dat ik dit bericht schrijf gaat
het gelukkig wel beter, zijn er minder
zieken en minder ziekenhuis opnames.
De maatregelen rond de corona zijn versoepeld. En natuurlijk hopen en bidden
wij met zijn allen dat deze vooruitgang
zich mag blijven voortzetten. In juni zal ik
dan ook nog steeds 2 keer in de week de
rozenkrans blijven bidden op de dinsdagen donderdagochtend om 10.00 uur. En

Spirit
Eind maart, tijdens onze laatste repetitie was het nog onduidelijk. Gaan we
zaterdag zingen? We hebben nog wat
gespeculeerd met elkaar. Misschien
alleen met voorganger en koor, of zou
de viering gewoon doorgaan?
Helaas hoorden we op vrijdag dat alle
vieringen zouden vervallen. Goed lezend in de e-mail zagen we dat we ook
niet meer mochten repeteren. Ook niet
als we een koor zijn met minder dan 10
leden. Het waren (en zijn) rare dagen.
Zondagen dat je thuis op de bank
zit en denkt ‘nu hadden we eigenlijk
moeten zingen’. Kijkend naar de viering
op YouTube of tv, soms met bekende
gezichten.
De eerste weken hadden we als koor
vooral contact via onze whatsapp-groep
of we zagen soms iets van elkaar op
Facebook. Het koor van mijn dochter
repeteert elke week via Zoom, een

soort beeldbellen. Dáár waren ‘mijn’
koorleden niet zo voor te porren. Maar
afgelopen week nodigde ik iedereen uit
om met elkaar te beeldbellen. Op één
na waren we allemaal. Madelon was
er niet bij omdat ze recent moeder is
geworden. Gefeliciteerd en veel geluk
met elkaar! We hebben niet gezongen,
maar wel even lekker bijgepraat.
Wel lastig om niet allemaal door elkaar
te praten, en ook wel gek om elkaar zo
via een schermpje te zien in plaats van
in het echt.
Het was fijn om elkaar even te zien en
te spreken, en na de meivakantie volgt
er zeker een volgende keer.
Het is een gezellig alternatief, maar we
hopen dat we ook snel weer met elkaar
kunnen zingen en repeteren!
Namens koor Spirit,
Saskia van de Ven-Vink

natuurlijk wil ik U weer van harte uitnodigen om ook in juni met mij de rozenkrans mee te bidden via www.kerkomroep.nl H. Adrianuskerk Langeraar of via
livestream op de facebookpagina van HH
Clara en Franciscus parochiefederatie.
Saskia Versluis-Hölscher

Wat weet u van ons
kerkgebouw, deel 1
In de Samenstromen van maart hebben we u verteld over het Project
Voegenrestauratie Zuidwestgevel.
Een grote klus, die veel geld kost en
waarvoor wij uw aandacht vragen. We
hebben u toen ook gevraagd eens na
te denken over een mooi verhaal wat
u over het kerkgebouw hebt. Want
door verhalen komt een geschiedenis
pas écht tot leven.
Voor deze editie starten wij zelf eerst
maar eens met een algemeen stukje
geschiedenis….. De eerste vermelding
over een kerk in het ambacht aan
de Aar dateert van november 1359
als Gerrit van de Aar het ambacht in
leen krijgt. Het ambacht bestond uit
Langeraar, Korteraar en Kerkbuurt. Het
Langeraar van toen lag veel meer naar
het zuiden, zo ongeveer tussen de Varkenskade en de Leidse Vaart. De eerste
kerk stond in de Kerkbuurt en was
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Langeraar
gewijd aan de maagd Maria en de martelaar Adrianus. De kerk werd ook wel het
“Stierenkerkje” genoemd. Omdat men
het niet eens kon worden over de locatie,
werd afgesproken dat die werd bepaald
door de locatie waar een daar grazende
groep stieren zich de volgende morgen
zou bevinden. En dat was ongeveer daar
waar nu de huidige Nederlands Hervormde kerk staat, wellicht beter bekend
als “het suikerpotje”. In 1566 (het jaar
van de beeldenstorm) werd de oude kerk
vervangen door een nieuwe kerk.
Toen op 2 juli 1568 (reformatie) de kerk
overging van de katholieken naar de
protestanten, hadden de katholieken
voorlopig geen kerk en ook geen vaste
pastoor meer. En waren zij vanaf toen
aangewezen op diensten in schuren,
woningen en schuilkerken. In 1666
werd de Wassenaarse polder drooggemalen. In die tijd werd daarbij ook een
godsakker uitgespaard voor de bouw
van een kerk.

Omdat Leimuiden en Rijnsaterwoude
al een kerk hadden, werd deze godsakker in Langeraar gesitueerd op de
locatie waar nu de huidige kerk staat.
Al in 1719 werd hier een schuilkerkje
gebouwd en een pastoorswoning. In
1843 werd de oude schuilkerk vervangen door een zogeheten “waterstaatskerkje”. Deze werd bekostigd door
een van de parochianen, dhr. Willem
Ontzigt. Willem stierf in 1861 en liet zijn
vermogen na aan de kerk.

persoonlijke verhaal over het kerkgebouw? Stuur het naar bcp_langeraar@
rkgroenehart.nl
Namens de BCP Langeraar, Peter Otto

Dit kerkje, wat stond ongeveer links
achter de huidige kerk, was al snel te
klein voor het groeiend aantal parochianen en bovendien slecht gefundeerd.
En dus werd al na minder dan 60 jaar,
in 1901, gestart met de bouw van een
nieuwe kerk.
Voor nu even genoeg vroeg geschiedenis. In een volgend stuk gaan we
verder met de bouw en inrichting van
de huidige kerk. En wat we destijds
vroegen blijft van kracht: wat was/is úw

Vanaf de Adrianustoren
• Ook in deze bijzondere tijden zijn wij als pastoraatgroep diverse keren bij elkaar geweest. We hebben met elkaar op
gepaste afstand en via de moderne technieken kunnen vergaderen.
• De Facebook pagina van de HH Clara en Franciscus parochiefederatie biedt actuele informatie over vieringen en
andere activiteiten en op de website www.rkgroenehart.nl vindt u een link naar YouTube zodat u de vieringen kunt
volgen.
• Op dit moment weten wij nog niet of vanaf 1 juli de kerken weer open zullen gaan en dat de vieringen in aangepaste
vorm gehouden kunnen worden.
• Vind u het leuk om deze zomer gastheer of gastvrouw te zijn bij de kerkopenstelling, dan kunt u contact opnemen
met Agatha van Kints tel: 0172-609090.
• De torenkapel is iedere dag geopend. U kunt daar een moment voor uzelf nemen en desgewenst ook een kaarsje
aansteken.
• Een wandeling door het Adrianusbos is genieten!
• Veel mensen hebben hun baan verloren en zijn in financiële moeilijkheden geraakt. Achterin het voorportaal van de
kerk, staat een bank waar u lang houdbare levensmiddelen in kunt deponeren. De voedselbank is er blij mee en kunnen zo mensen in nood helpen.
• De pastoraatgroep wenst u in deze bijzondere tijden alle goeds toe. Blijf gezond!

Lief en leed
Overleden
17 april
24 april
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Simon Petrus Akerboom			86 jaar
Jacobus Hermanus Maria Bosland		
49 jaar

www.rkgroenehart.nl

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Tussenblad
Bij deze Samenstromen zit weer een
tussenblad met de informatie over
vieringen en intenties. De kopij voor
de Samenstromen heeft begin mei
een deadline en het tussenblad kan
vlak vóór het bezorgen nog worden
bijgewerkt, omdat we die zelf afdrukken. Dus daarin staat dan altijd de
meest actuele informatie. Alles onder
voorbehoud van de richtlijnen van de
overheid.

Afscheid Diny Damen
We nemen afscheid van Diny Damen,
maar gelukkig alleen als voorzitter
van de BCP. Diny is al vrijwilliger sinds
1986 en was toen lid van de Decanale
werkgroep toerusting. Daarna is ze op
heel veel gebieden en werkgroepen
actief geweest in onze parochiekern,
o.a. voor 1e communie en het vormsel.
Ze is nu bijna 10 jaar lid van de BCP
waarvan 9 jaar als voorzitter. Volgens
het rooster van aftreden is zij aan de
beurt en is niet herkiesbaar. We zul-

Lichtpuntjes die zijn
binnengekomen van
verschillende parochianen
• Gebed van een computerkind van
deze tijd: Lieve God, kunt u 2020
alstublieft deleten en opnieuw installeren, want er zit een virus in!
• Dat de Mariakapel een dag in de
week extra open is, wordt zeer
gewaardeerd. Er komen dinsdag,
donderdag en zondag gemiddeld
ongeveer 15 mensen. Tussen half
maart en 1 mei hebben 234 mensen
de kapel bezocht. Duidelijk een lichtpuntje in deze tijd.
• Een afbeelding van de Heilige Corona
(bestaat echt!!) met het Heiligenverhaal en een gebed staat inmiddels in
de Mariakapel.
• In de Mariakapel staat ook een tafel
met de informatie die normaal achter in de kerk staat.

len haar daar zeker missen, maar we
weten Diny te vinden als we nog eens
een advies nodig hebben. Gelukkig wil
ze ook gevonden worden!
Ze blijft op donderdagochtend meehelpen op het secretariaat en blijft met
een aantal andere vrijwilligerstaken
gewoon actief. Het ‘afscheid’ is dus niet
volledig en zeker niet definitief.
Diny, in ieder geval bedankt voor het
werk in de BCP en we houden contact
via het secretariaat!
BCP

Afscheid Astrid Spoelder
Ruim tien jaar is Astrid steun en toeverlaat geweest op de administratie
van Ton v.d. Tier. Op de achtergrond
wekelijks aanwezig op de donderdagen
voor de parochie- en kerkhofadministratie. Wij respecteren het besluit om
er mee te stoppen, maar vinden het
wel heel jammer. Zij zal zeker voor
de gezelligheid af en toe een bakkie komen doen en is dan méér dan welkom.

Astrid, heel erg bedankt voor je werk,
je meedenken je oplossingen en je
gezelligheid. We verliezen elkaar niet
uit het oog! We hebben op het secretariaat afscheid van haar genomen uiteraard met een mooie bos bloemen.
Administratie, secretariaat en BCP

• Naast het H. Hartbeeld staat ook de
nieuwe Paaskaars.
• Een mooie kaart in de bus ‘voor alle
mensen die onze parochie draaiende
houden’:
‘Lieve mensen, Bedankt, en laten
we elkaar niet vergeten, maar voor
elkaar zorgen. Sterkte’.
Als dat geen lichtpuntje is!!
• Vrijwilligers die voor de voedselbank
een paar weken de karretjes hebben
schoongemaakt.
• Doordat we wat meer wandelen en
fietsen in de omgeving zijn we minder gehaast en ontdekken we weer
in wat voor een prachtige omgeving
we leven bij onze Nieuwkoopse
Plassen.
• Nieuw tehuis gezocht voor Sjakie
het drakie.

Onlangs zag ik op tv een programma
waarin Britt Dekker, een bekende
presentatrice, in een bejaardentehuis werkte. Ik was best onder de
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Nieuwkoop
indruk van hoe oprecht Britt op een
bepaald moment aandacht had voor
een mevrouw die graag een koe
wilde zien. Uiteindelijk heeft ze die
mevrouw een pluchen kalf gegeven.
Daar was die mevrouw zo blij mee.
Dus kwam ik op het idee om voor
mijn pluchen draakje ook een nieuw
baasje te zoeken. Dus, wie is nog
op zoek naar een leuke knuffel van
60 cm groot om hem eens lekker
te vertroetelen. Maar pas op hoor,
wel voorzichtig, een draak blijft een
draak. Bel 06-29452898.
• Via YouTube kan je uitzendingen volgen van “Caught in providence”. Een
rechter in Amerika in het plaatsje
Providence. Hij vraagt altijd naar de
omstandigheden van de mensen die
moeten voorkomen. Vaak hebben ze
geen geld om de boetes te betalen.
Er zijn veel volgers vanuit de hele
wereld die geld sturen. Daarmee
worden dan de boetes betaald.
Voorzienigheid dus…Providence in
het Engels! Vaak geeft de rechter
tijdens of na het proces uitleg over
zijn beslissing.
• Envelop in de bus met ‘collecte’ er
op. Komt er toch nog wat binnen.
Zijn we blij mee!!
• De bewoners van de Hoefslag konden hun auto’s niet parkeren bij hun
huis vanwege werkzaamheden aan
de zender. Uiteraard mochten zij het
parkeerterrein van de kerk een paar
dagen gebruiken.
• Er was een uitnodiging om kunstenaars financieel bij te staan, want

ze lopen veel inkomsten mis omdat
er geen optredens gemaakt worden
en ze ook niet samen in een studio opnames kunnen maken. Via
Bandcamp, een internetplatform
voor de promotie van artiesten, heb
ik muziek kunnen kopen tegen een
vrij gering bedrag. Normaal gesproken beluister ik die muziek gratis op
YouTube. De instantie Bandcamp
rekende die dag geen eigen bijdrage, dus alle inkomsten gingen
regelrecht naar de kunstenaars.
• Wij leven over het algemeen best
zuinig, geven niet veel geld weg
voor het goede doel. Maar we zetten ons wel heel erg in. Op TV zag
ik de uitzending over de situatie
op Aruba, Curaçao en St. Maarten
door Covid19. Ik wilde nu toch wel
iets doen en vroeg aan mijn vrouw
of ik niet 1 maar 2 gezinnen mocht
ondersteunen. Mijn vrouw zei: Doe
maar drie.
• En er zijn mensen die in deze moeilijke tijden, waarin we toch de maandelijkse inkomsten moeten missen,
een extra bedrag overmaken op
giro: NL75ABNA 046.92.43.112
Doet u ook mee? En vermeldt u dan
‘collectegeld’. Kunt u zelf voor een
lichtpuntje zorgen!!
• Zomaar een gedachte:
Een goede gewoonte in ere herstellen. Vroeger, toen ik nog jong
was en bij de verkennerij was (nu
zouden we scouts zeggen), moest je
elke dag een goede daad doen. Dat
klonk toen al verschrikkelijk ouderwets. Nu zou men je vragen of je

niet de hele dag goede dingen moet
doen. Maar toch, in deze speciale
tijd is alles anders. Na een periode
waarin zo velen hun best deden om
positief te blijven, steekt nu onze
moppercultuur de kop steeds vaker
op. Velen voelen zich tekort gedaan.
Jammer, we zakken weer weg. Hoe
zouden we ons zelf in die positieve
houding kunnen houden? Misschien
als we ons eens zouden voornemen
om elke dag, minstens een keer,
heel bewust, uit volle overtuiging,
een positieve daad zouden stellen, één zaadje maar? En dan met
héééél veel mensen? Ik ga het doen,
zeker weten.
• De horeca wordt niet vergeten. Er
wordt maar al te graag wat besteld.
Uiteraard voor het lekkere eten,
maar ook om onze eigen middenstand te steunen.
• Iedereen is aan de klus, ik dus ook.
Ik klus me suf. Dus moet ik vaak
naar Kluswijs. En wat staat daar?
De kist voor oud gereedschap. Soms
storm ik daar binnen en denk ik :”Zit
er weer wat in?”. De dag daarop
stier ik weer de zaak in en denk ik:”
gut wat staat daar nou? He, een
naaimachine. Dat is waar ook, ik ben
nog bezig met een actie.” Kortom,
voor de actie voor gered gereedschap blijven spullen binnenkomen.
Dus blijven wij het doorsluizen naar
de juiste plek. Hartelijk dank dat u
allen zo veel en vaak aan de actie
denkt. Daar zullen ze in Afrika blij
mee zijn!
Peter van de MOV

Lief en leed
Overleden
22 maart
		
		
		
14 april
18 april
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Jos van Hout			
78 jaar
We kregen een e-mail dat Jos was overleden en hebben die aan het prikbord gehangen. Er is géén viering in 		
onze kerk geweest, maar Jos wordt gekend door veel parochianen en is ook penningmeester van het
kerkbestuur geweest. Vandaar dat wij Jos in deze editie van de Samenstromen toch nog noemen.
Lidy Reurings-Breewel		
70 jaar
Johanna Potter-Steenbeek		
81 jaar

www.rkgroenehart.nl

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen

Lief en leed
Overleden
11 mei

Mw. Richarda Catharina van Dongen-van Kints

98 jaar

Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus heeft nog steeds
weinig mee te delen…
Voorzichtig mag Nederland weer een
beetje op gang komen, de basisscholen, de kappers, met veel voorzichtigheid én afstand. Wat hunkeren we
allemaal naar het oude normaal. Een
stevige handdruk of drie zoenen als begroeting, een knuffel aan je ouders of
(klein)kinderen. Komt dit ooit nog terug
en durven we het dan nog?
Ook de pastoraatgroep en beheercommissie buigen zich al over een mogelijke versoepeling en het opstarten van
de kerkdiensten, koorrepetities, werkgroepen en verdere activiteiten. De
voorbereidingen van de Eerste Heilige
Communie en het Heilig Vormsel zijn
afgebroken en moeten weer opnieuw
gepland worden.
Kan dat in één groep of moet het
vanwege richtlijnen in twee groepen?
Moet de kerk anders ingericht worden, mogen we überhaupt nog wel ter
communie? Vroegen we ons een half
jaar geleden nog af hoe we de kerkgangers zover konden krijgen dat ze
voorin de kerk bij elkaar gingen zitten,

moeten we nu bedenken hoe we dat
juist moeten voorkomen en zorgen dat
iedereen verspreid in de kerk gaat zitten. Mogen de collectanten nog met de
mandjes rond of moet er met de app
geld overgemaakt worden, zoals eerder
al in Aarlanderveen getest werd. We
bedenken scenario’s en mogelijkheden
maar zijn afhankelijk van het bevoegd
gezag in wat daadwerkelijk mag en van
u allen, wat kan.
Voorlopig zijn we aangewezen op de
livestream kerkdiensten vanuit Langeraar en Roelofarendsveen en een
bezoekje aan onze eigen Mariakapel.
Alleen voor uitvaarten mogen we de
kerkdeuren (beperkt) openen. De
afgelopen maand hebben we met alle
beperkingen afscheid genomen van
Joop Adegeest en Riet van Diemen.
Dankzij de moderne technieken kon
er tijdens de uitvaart van Joop wél een
directe verbinding gemaakt worden
met familie in Canada, zodat ook zij afscheid konden nemen. Wij wensen alle
naasten veel sterkte en bemoediging
om dit verlies een plaats te geven.
De Pastoraatgroep

Dodenherdenking Noorden
Maandagavond 4 mei heb ik samen
met Antoinette Ingwersen, collegelid
namens de gemeente Nieuwkoop,
een bloemen hulde neergelegd bij het
oorlogsgraf van Simon van Capel. Wij
hebben dit vastgelegd met een foto.
Door het Corona gebeuren was dit het
maximale wat we konden doen om te
herdenken maar het was zeker indrukwekkend.
Jan Tersteeg (thz.)

SAMENstromen • juni 2020

13

Noorden
SolidFriends virtueel
Bijzondere tijden, vragen om creatieve
oplossingen. Zo ook voor de SolidFriends
groep in Corona tijd. Samenkomen is
geen optie meer. En dat is juist wat je
in deze tijd juist wil. Tieners hebben
behoefte aan contact, hun verhaal vertellen en afleiding. Thuis zitten met je gezin,
het kan goed gaan, maar het kan ook
leiden tot spanningen. Je wilt je vrienden
zien, maar dat kan niet. Juist nu is het
zo belangrijk om contact te houden met
elkaar.
Vanuit deze noodzaak heb ik de afgelopen periode al 3 virtuele SolidFriends
bijeenkomsten gehouden. Wat is een
virtuele bijeenkomst? We komen zoals
gewoonlijk om 8 uur ’s avonds samen,
maar dan wel thuis en achter de computer, met beeld en geluid. Tot nu toe,
hebben elke keer zo’n 10 tot 12 tieners
deelgenomen.

bang dat het tegenvalt. Hoe kan je nu een
echte bijeenkomst benaderen? Met al die
dynamiek en energie van die tieners met
actieve en drukke spelletjes en discussies. Vanaf 10 voor 8 konden de tieners
inloggen. Op mijn scherm komt in een
raster met een live beeldverbinding de
een na de ander tiener te staan. Ze zien
mij en elkaar en gelijk is er een goede
sfeer en komen de verhalen los.
Gelukkig viel de eerste bijeenkomst al
gelijk in goede aarde, want zoals elke SolidFriends bijeenkomst, liep ook dit keer
het programma uit en begonnen we om
half elf pas aan de chill-out. De tieners
die dat leuk vinden, kunnen nog even
blijven hangen en in een kleiner groepje
na praten. De rest logt uit. Alles is goed.
U vraagt zich misschien af hoe dat beeld-

bellen nu werkt? Gaan de tieners niet
door elkaar heen praten, lopen weg of
zitten ondertussen te whatsapp-en? Dat
gebeurt inderdaad.
Het is best een uitdaging voor mij als
jeugdleider om het zooitje in het gareel
te houden. Maar er zijn etiquette voor
(beeld)bellen in groepen. Die bespreek
je vooraf en iedereen houdt zich daaraan. Soms gaat het er erg verhit aan toe
bij een spel als twee teams tegen elkaar
spelen en dan moet je even iedereen op
mute (microfoon uit) zetten om even de
rust terug te krijgen. Tjonge... ik zou willen dat ik die optie bij een echte bijeenkomst had; het zou het leven als jeugdleider een stuk gemakkelijker maken....
Hein Wagenaar,
Jeugdleider van SolidFriends en
RockSolid Noorden/Nieuwveen

Maar ja.. welke spelletjes ga je doen? Verstoppertje? Nee, dat kan niet.... of toch
wel? Thuis een tiener laten verstoppen
en de rest van de groep moet raden. Een
gok of ze het leuk vinden, en ja het blijkt
een succes te zijn. Voor herhaling vatbaar
wordt er geroepen. Een quiz, puzzels,
discussies en diepgang. Het ging allemaal
boven verwachting goed.
Natuurlijk ben je als jeugdleider heel

Lief en leed
Overleden
24 april 			
28 april			


Joop Adegeest				88 jaar
Riet van Diemen				90 jaar

Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach,
Werk en Bewonder......

De vijand sloeg met harde hand,

Als alles op bevrijding wacht

men was als mens zijn vrede kwijt.

lijken vele deuren dicht.

Maar toch brak de bevrijding aan,

Als overal de stilte spreekt,

1945

want God laat nooit alleen.

berichten wie zijn heen gegaan.

Midden in de oorlogsnacht

Hij blijft in onheil naast ons staan,

Een zekere vrijheid ons ontbreekt

hunkerden we naar wat licht.

het is vol wond’ren om je heen.

en je alleen moet blijven staan,

Een strijd die ons veel onheil bracht;
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breekt toch eens de bevrijding door

deed deuren van de vrijheid dicht.

2020

Vervolging en gevaar in ‘t land,

Midden in de corona nacht

vernieling, dood, onzekerheid.

zoeken we samen naar wat licht.

www.rkgroenehart.nl

want Hoop regeert ons leven.
(dichter onbekend)

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Dank u wel!
Toen wij een paar weken geleden
een apart inlegvel toevoegden aan de
laatste Samenstromen, met daarin
een oproep om een vrijwillige collectebijdrage, werden wij blij verrast.
Tot grote blijdschap van onze penningmeester werd aan deze oproep
spontaan gehoor gegeven door een
groot aantal parochianen, middels
een mooie donatie. We wisten het
natuurlijk wel, maar nu zagen wij het
weer eens bevestigd: ons kerkje zit
ook u in het hart gebakken. Wij zijn u
zeer erkentelijk voor uw, soms forse,
bijdrage. Dank u wel!!!
Nu Nederland voorzichtig uit de lockdown komt en er misschien weer het
vooruitzicht is op samen vieren in de
kerk, wachten wij met elkaar de bood-

schap van de bisschop af. Wat zal die
boodschap behelzen, mogen we weer
samenkomen? Mogen koren de repetities weer oppakken, of is dat nog een
brug te ver? Ook wij weten het niet,
maar we bidden erom. Gemeenschap
willen we zijn! Op de fiets stappen
op zondagmorgen en afgaan op het
geluid van de luidende kerkklokken.
Wat zal het een feestje worden als dat
weer mag.

Kaarsje
Laats liep ik met de kleinkinderen een
rondje Stiltetuin. Natuurlijk moest er
een kaarsje opgestoken worden in de
grot. Zo gezegd, zo gedaan. Ze raken
al vertrouwd met het ritueel. Het is
niet zomaar een kaarsje, maar met
het kaarsje geef je aan dat je aan iemand denkt. Eén van de kleinkinderen

zei: Deze is voor opa, die in de hemel
is, waarop de ander zei: Die is al in de
hemel! Met andere woorden: die heeft
hem toch niet meer nodig! Ik steek
hem aan voor oma, want die is alleen!
was het antwoord van nummer twee.
Ja, ze hebben het al goed door. Even
een kaarsje, ten teken dat je aan iemand denkt, het gebeurt veel de laatste paar maanden. Altijd branden er
lichtjes in de grot. Steek er ook eens
eentje aan als u in de buurt bent. Je
mag dan zelf wel uit de lockdown zijn
gekropen, er zijn nog zoveel mensen
die thuis blijven, of in een verzorgingshuis smachten naar armen om in weg
te kruipen. Denk aan hen!

Tussenstand Vastenactie
Door de coronaviruspandemie hebben we niet veel actie kunnen voeren
voor de campagne in de veertigdagentijd in het teken van beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding
zijn mensen namelijk beter in staat
een redelijk inkomen te verdienen
en eventueel een eigen bedrijf op te
zetten. De tussenstand is € 400,–. We
gaan bekijken of we een aantal acties
later dit jaar nog kunnen houden. Wilt
u de Vastenactie geldelijk steunen,
maakt u donatie over naar IBAN: NL21
INGB 0000005850 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag onder vermelding M.O.V.
Zevenhoven.
M.O.V. Jan Koot en Gerard van den Ham
15
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Zevenhoven
Berichtje van Koor Revival
Nu alle publieke liturgievieringen als
gevolg van het coronavirus zijn afgelast
en wij als koor met meer dan leden
ook niet kunnen repeteren, zitten de
Revivalleden op de dinsdagavond thuis.
Het zingen wordt heel erg gemist, maar
vooral ook het samen zijn en het contact met iedereen.
We hebben een whatsappgroep voor
de algemene mededelingen en in de
gezellige whatsappgroep delen we lief
en leed, maar ook puzzeltjes en leuke
filmpjes met elkaar. Zo voel je je toch
een beetje jarig, of kun je trots je kleinkind laten zien.
Van ons combo kregen we in april een
aantal instrumentale versies van liedjes
uit ons repertoire via de whatsapp. Wat
een verrassing! Het was zo fijn om die
muziek weer eens te horen, dat deed
iedereen enorm veel goed. Om elkaar
toch ook af en toe te spreken, hebben
we eind april voor het eerst een online

bijeenkomst georganiseerd. Lang niet
iedereen was aanwezig, maar met
degenen die er wel waren was het heel
gezellig. We konden elkaar zien en van
elkaar horen hoe het gaat in deze bijzondere periode. Op een volgende online bijeenkomst waren er weer andere
mensen aanwezig en was het weer net
zo gezellig. Voorlopig proberen wij elkaar elke dinsdagavond, onze repetitieavond, even online te zien, nu we een
tijdje niet kunnen samen komen.
Nog mooier zou het zijn als we ook
online met elkaar zouden kunnen zingen. Dat is iets wat we op dit moment
nog aan het uitzoeken zijn, maar zodra
het kan, gaan we dat zeker doen. We

missen elkaar, maar ook de verbondenheid met de mensen in de kerk, het
pastoraal team, we missen het samen
vieren en na afloop het kopje koffie/
thee in de oranjerie. We hebben geen
idee hoe lang het zal gaan duren voordat we weer als vanouds met elkaar
kunnen zingen en vieren in de kerk of
hoe dat gaat lukken in een anderhalve
meter samenleving. Maar tot zo lang
blijven we zoeken naar manieren om
toch het Revivalgevoel te behouden en
elkaar niet uit het oog te verliezen.
Namens Revival een hele warme groet
voor iedereen en blijf vooral gezond!
Margot Aartman.

Lief en leed
Overleden
24 april		

Willem van den Helder			86 jaar

Namens Revival een hele warme groet
voor iedereen en blijf vooral gezond!
16
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
29 juni, HH. Petrus (en Paulus)

Meevieren op afstand. En de collecte dan?

Petrus was zonder twijfel een belangrijke leerling van Jezus.
Hij wordt genoemd als één van de twaalf apostelen en geen
andere leerling komt in de evangeliën zo vaak voor. Steeds
treedt hij op als woordvoerder namens de groep apostelen.
Na de opstanding van Jezus gaf deze Petrus opdracht op te
treden als herder van zijn kudde.” Toen ze gegeten hadden,
sprak Jezus Simon Petrus toe: “Simon, zoon van Johannes,
heb je mij lief, meer dan de anderen hier?” Petrus antwoordde: “Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.” Jezus zei: “Weid mijn
lammeren.” In Handelingen treedt hij op als hoofd van de
kerk in Jeruzalem.

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 communiegaan. Onder de gegeven omstandigheden is het even
niet anders. We mogen ons in deze Paastijd, die duurt tot
Pinksteren, richten op het moment 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.

Uit de brieven van Paulus, die (deels) tijdens Petrus’ leven
zijn geschreven, blijkt dat Paulus Petrus meermaals heeft
ontmoet. Petrus was toen een van de leiders van de groep
volgelingen van Jezus Christus in Jeruzalem. Hun eerste ontmoeting vond plaats in circa 35 n.Chr. in Jeruzalem.
Veertien jaar daarna maakte Paulus in het kader van het
Concilie van Jeruzalem met onder meer Petrus en Jacobus,
de broer van Jezus, de afspraak dat Petrus het evangelie aan
de Joden zou verkondigen, terwijl Paulus naar de andere
volken zou gaan. Enige tijd later kregen Paulus en Petrus in
Antiochië hierover onenigheid, omdat Petrus volgens Paulus
erop bleef aansturen dat niet-Joden Joodse gebruiken zouden moeten gaan volgen. Uiteindelijk zijn ze er uit gekomen
en is in het eerste concilie (47 na Chr.) besloten dat ook
niet-joden gedoopt mogen worden zonder de Joodse wetten
na te leven.
Diaken André van Aarle

Heer Jezus,
Bescherm onze familieleden,
die bedreigd worden door de gevaren op de wegen,
terwijl zij zich naar hun werk begeven.
Heilige Engelbewaarder bescherm onze kinderen op weg
naar de kerk en de school.
Zegen hun onbekommerd spel.
Heer waak over ons, als wij met ons gezin op reis gaan om

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, 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: collecte.rkgroenehart.
nl. is (is geldig voor hele 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

de heerlijke natuur te bewonderen die gij geschapen hebt.
Heilige Christoffel bid voor ons.
Een parochiaan
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
PKN kerk open voor meditatie
Al geruime tijd zijn alle maatschappelijke voorzieningen, als gevolg van het
coronavirus gesloten. Helaas geldt dit
ook voor onze kerken. Dit wordt zowel
in de RK parochie Hoogmade-Woubrugge als in de PG Hoogmade-Rijpwetering als een groot gemis ervaren.
Beide plaatselijke kerkgenootschappen
willen daar nu een alternatief meditatiemoment voor bieden.

Westrik aanwezig zijn voor een (pastoraal) gesprek. Indien gewenst één op
één. Er is gepaste orgelmuziek. Vrijwilligers van beide kerkgenootschappen
zullen ter begeleiding aanwezig zijn.
Dit alles vindt plaats onder de RIVM
coronavoorschriften.
Beide kerkgenootschappen hopen
hiermee een alternatief bezinningsmoment te creëren als compensatie voor
het gemis aan de zondagse vieringen/
diensten.
Namens de RK pastorale werkgroep:
Marjo Hoogenbosch, pastor 		
Jeanne Borst
Liesbeth v.d. Star 			
namens de kerkenraad van PG
Hoogmade-Rijpwetering c.a.:
Evert Westrik, predikant.
Femke Kortekaas
Jan Uit den Boogaard

Koop een kaartje

Daarvoor zal het Kerkje aan de Does
iedere zaterdag, vanaf 10.30 tot
12.30 uur zijn deuren openzetten om
eenieder een moment van bezinning te
bieden. Er is dan een mogelijkheid een
kaarsje aan te steken, daarmee symboliserend dat er toch licht blijft schijnen
in deze donkere tijd. Je kan dat kaarsje
natuurlijk ook aansteken ter herinnering of ter bemoediging van een
geliefde of iemand die daarvoor in aanmerking komt. Er zal gelegenheid zijn
dat op te schrijven, of een boodschap
ter bemoediging mee te geven (wel
eigen pen meenemen). Afwisselend zal
Pastor Marjo Hoogenbosch of ds. Evert
18
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De dames van Klein Onderhoud hebben kaarten te koop. Het is leuk om
een kaartje te sturen, en nog leuker om
een kaartje te ontvangen in deze moeilijke tijd. Bij droog weer staat de doos
met kaarten bij de voordeur. Loop eens
langs bij Hendrik Meijerplantsoen 19.
De opbrengst gaat naar onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De
Goede Herder. Heeft u speciale wensen
dan kunt u bellen: 071-5012209 of
06-81334054.

Actie Kerkbalans
De komende weken ontvangt u de envelop met de Actie Kerkbalans. Dit jaar
vreemd, want er is geen kerk. Echter,
de kosten lopen door, terwijl sommige
inkomsten zijn weggevallen. Denk
hierbij aan de inkomsten van de huur
bij gebruik van de kerk, inkomsten van
de zendmasten en het collectegeld van
onze wekelijkse vieringen.

De besluitvorming of de kerk wordt
herbouwd is sterk afhankelijk hoe vitaal
Hoogmade / Woubrugge is als kerkgemeenschap. Het aantal parochianen
en de mate waarin zij de kerk financieel
ondersteunen is daar een indicatie
van. Dus doe mee aan de Actie Kerkbalans! Elke bijdrage is welkom om de
kerk te behouden voor onze parochiekern.
Beheercommissie Parochiekern
Hoogmade / Woubrugge

Hoogmade/Woubrugge
Ontmoeten, vragen en
ontdekken van het
christelijk geloof

Felicitatie aan Jeanne Borst
Vrijdag 24 april was
het lintjesregen. Van
onze parochiekern
hebben twee vrijwilligers een lintje
ontvangen.
De eerste parochiaan is Jeanne Borst-Oudshoorn: wie
kent haar niet als dirigente van het
Nederlandstalig koor en Enjoy. Als
enthousiast lid van de MOV-groep,
waarbij ze aandacht vraagt voor de
Vastenactie. En sinds kort als lid van
de pastoraatgroep. Daarnaast was ze
ook actief bij zomerkamp Hoogmade,
blokfluitlessen en muzieklessen op
basisschool ter Does.

Dát doe je op de Alphacursus: een kennismaking met het christelijk geloof van
de gezamenlijke kerken van Hoogmade
en Woubrugge komend najaar in Hoogmade. Het is een kennismaking waar
iedereen welkom is. Mensen die het geloof niet kennen, maar wel nieuwsgierig
zijn, mensen die gelovig zijn, maar een
opfrissing zoeken. Jong of al wat ouder, u
bent welkom.

De 3e en laatste klok is uit de toren gehesen.

Felicitatie aan Henk Brunt
De tweede parochiaan die een
onderscheiding
heeft gekregen, is
Henk Brunt. Henk
was jaren een
trouw lid van de
Beheercommissie
en zorgt ervoor
met zijn team van vrijwilligers, dat het
erf van de kerk en de begraafplaats er
picobello uitzien. En dat gold ook voor
de kerk voordat de brand het gebouw
verwoestte. Henk is een stille kracht
die achter de schermen bergen werk
verzet. Tevens is Henk actief bij visvereniging De Eindsprint, en als muzikant
bij Koninklijke Muziekvereniging De
Heerlijkheid Hoogmade.
Zowel Jeanne als Henk hebben namens
alle parochianen een boeket bloemen
ontvangen met de felicitaties. We zijn er
trots op dat deze vrijwilligers die in het
zonnetje zijn gezet en hopen nog vele
jaren met hen te kunnen samenwerken.

Stand van zaken na brand
De beredderingsfase is afgerond. Dit wil
zeggen dat de kerk stabiel is en leeggeruimd. Nu kunnen we de schade gaan
opmaken en kijken wat de uiteindelijke
schade van de brand is. Specialisten
kijken in spouwmuren en in de toren
om te kijken wat de bouwtechnische
staat is.
19

De liturgische vieringen in Drieluik zijn
afgelast tot minimaal 1 juli. Na 1 juni,
als de maatregelen het toelaten, willen
we twee middagen organiseren voor
parochianen van de diverse vrijwilligerswerkgroepen. Zij zullen in kleine
groepjes de mogelijkheid krijgen om de
kerk te bezoeken en eventueel vragen
te stellen. De uitnodiging zal binnenkort bij de bedoelde vrijwilligers in de
brievenbus vallen. Pastor Hoogenbosch
en de leden van de beheercommissie
zullen aanwezig zijn.

De Alpha bestaat uit interactieve en
ontspannen bijeenkomsten waarin de
deelnemers kunnen ontdekken wat het
christelijk geloof inhoudt. Elke avond
begint met een lekkere maaltijd, een
goed moment om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Na de
maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een
ander onderwerp centraal waarover we
doorpraten in kleine groepen, zoals: Is er
meer? Wie is Jezus en waarom stierf hij
aan een kruis? Hoe leidt God ons en wie
is eigenlijk de Heilige Geest?
Op dinsdag 22 september gaan we van
start met een kennismakingsavond. De
Alphacursus is gratis en vrijblijvend en
wordt gegeven in de kerkzaal van de
Protestantse Gemeente, Vissersweg 1
te Hoogmade. We houden rekening met
eventuele beperkende maatregelen
i.v.m. het coronavirus.
Alpha geeft je de kans om de zin van het
leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is
ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer
informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of meld je aan
bij of neem voor vragen contact op met:
pastor Marjo Hoogenbosch,
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl.

We beginnen ook na te denken over een
1.5 meter samenleving en hoe dan een
kerkdienst er uit zou moeten zien. Met
het zaalteam gaan we nadenken hoe we
samen kunnen vieren in deze moeilijke
coronatijd. Ideeën zijn zeer welkom
want het is een tijd, die we nog nooit
hebben meegemaakt.
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Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Zelf zou zij gedood zijn rond 177. Beulen
bonden haar tussen twee neergebogen
palmbomen vast en sneden toen de
koorden los, zodat haar lichaam uiteengereten werd.
Corona wordt voorgesteld als jonge
vrouw in mooie gewaden met op het
hoofd een kroon (haar naam) en in de
hand een martelaarspalm en een witte
lelie (maagdelijkheid). Andere attributen zijn een geldkistje of geldstukken.
Omdat haar naam deed denken aan de
vroegere Oostenrijkse kroon werd zij
aangeroepen bij financiële problemen en
voor geluk bij loterijen.

Sint Corona
Wellicht is het in deze tijd interessant om
de verkorte levensbeschrijving van deze
heilige te lezen.

Zij wordt aangeroepen bij slecht weer,
rugklachten, doodsangst en geloofstwijfel. Zij is de schutspatrones van grafdelvers, schatgravers en slagers (haar naam
lijkt op het Latijnse caro = vlees).
Haar feestdag is op 14 mei.

Sudoku
Vul de sudoku zo in zodat in elke rij, kolom en vak de getallen
1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.

Corona zou rond 160 in Egypte of Syrië
zijn geboren. Volgens sommige bronnen was zij de echtgenote van H. Victor
van Egypte en zou zich hebben bekeerd
na diens marteldood. Andere bronnen
noemen haar een zestienjarige maagd
die aanwezig was bij de marteldood van
die heilige.

20
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Openstelling kerken

Ome Bram is overleden

Het leek onvoorstelbaar, maar meer dan
twee maanden waren de deuren van de
kerken gesloten. Geen vieringen, geen
repetities, alleen een enkele uitvaart in
besloten kring.

Op 22 april 2020 is de oprichter van koor
‘Joy’– ‘ome Bram’ van der Poel – op 86
jarige leeftijd overleden.

Met ingang van 16 mei kunt u weer naar
de kerk in Oud Ade en Rijpwetering.
Nog geen vieringen, maar wekelijks een
mogelijkheid voor stilte en gebed en het
opsteken van een kaarsje.
De tijden waarop de kerken geopend zijn:
Rijpwetering:
dinsdagochtend van 10.00 - 11.00 uur
Oud Ade:
zaterdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
U kunt dan gewoon de kerk binnenlopen.
Uiteraard verzoeken wij u om de RIVMveiligheidsrichtlijnen aan te houden.
Welkom!
De pastoraatgroep

Collectes
Beste parochianen en dorpsgenoten,
Wij kunnen alweer ruim twee maanden
niet bij elkaar komen in de kerk vanwege
de maatregelen om het coronavirus in
te dammen. Dat betekent ook dat wij
de inkomsten uit collectes al enige tijd
moeten missen en dat is voelbaar in
onze kas.
U kunt ons helpen door de bijdrage die
u anders met de collectes doet, bijvoorbeeld maandelijks, over te maken naar
onze bankrekening:
NL14 RABO 0301 1076 88 of
NL51 RABO 0301 1162 37
onder vermelding van: collectegeld
Beide rekeningnummers staan op naam
van H. Franciscus BCP
Oud Ade - Rijpwetering
Alvast hartelijk dank als u meedoet aan
deze ‘digitale collecte’.
De beheercommissie
21

www.rkgroenehart.nl

In 1972 heeft hij koor ‘Joy’ in het leven
geroepen. Dit naar aanleiding van het
afscheid van de heer Ponsioen, hoofdonderwijzer op de St. Bavoschool in Oud
Ade.
Hem was gevraagd met een aantal
leerlingen uit de zesde klas, tegenwoordig groep acht, wat liedjes te verzorgen
tijdens de afscheidsmis. Dit bleek zo’n
succes dat heel veel jonge zangers en
zangeressen zich aanmeldden. Een
nieuw koor was geboren.
Omdat het zo fijn is om met elkaar te
zingen en de sfeer altijd prima was en
is, wilde niemand van het koor stoppen.
Daarom was de naam jeugdkoor niet
langer van toepassing. Het werd dus ‘Joy’,
en dat is het nog steeds.

Helaas kan dit jaar de Pinksternoveen
geen doorgang vinden. Dat wil niet zeggen dat het vuur van de Geest dooft. De
Geest zal zeker creatieve manieren vinden om ons te bereiken en te verbinden.
In de voorbereidingen hebben we het
thema gekozen ‘Een door de Geest’. Dit
pakken we volgend jaar gezamenlijk
weer op. In de hoop dat wij dan herenigd
zijn. Want het voelt misschien dat wij
elkaar kwijtraken, maar dat laat de Geest
niet gebeuren. Moge ons gebed ons
herenigen in die Geest.
Door ons gebed blijven wij zonder
afstand ‘Één in de Geest’
Tineke van Hoorn en Nico Hoogenboom

Kerkelijk kunstbezit
opnieuw geïnventariseerd

Helaas kon het koor vanwege de coronacrisis niet zingen bij zijn afscheid,
maar de gedachten van alle leden en
oud leden waren die dag bij hem en de
mensen die hem het liefst waren.
Carla van Seggelen, namens Joy

Pinksternoveen 2020:
‘Een in de Geest’
De afgelopen decennia doen wij mee
met de Pinksternoveen. Tussen Hemelvaart en het Pinksterfeest wordt symbolisch het vuur van de Geest van dorp
naar dorp overgebracht in prachtige
vieringen. En waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt.
Rijpwetering en Oud Ade doen steeds
trouw mee. Een grote groep enthousiaste mensen uit de wijde omtrek en
parochianen komen bijeen op deze noveenavonden en genieten van de viering,
de mooie gezangen én de kerken waarin
wij hen welkom heten.
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Oude Ade/Rijpwetering
In maart zijn medewerkers van Museum Catharijneconvent in Oud Ade
en Rijpwetering enkele dagen bezig
geweest met het opnieuw inventariseren van het kunstbezit van de Bavokerk
en de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk.
In 1972 is dat voor de eerste maal gebeurd, daarna in 1979 en vervolgens in
1983 voor het laatst. Bijna veertig jaar
na dato was het van belang om te controleren of de inventaris nog actueel is
en of het kunstbezit van onze kerken –
waaronder veel kostbare voorwerpen –
nog geheel aanwezig is. In het verleden
werden die voorwerpen allemaal in
zwart-wit gefotografeerd, maar bij de
laatste ronde is alles in kleur gefotografeerd. Tevens werd bezien of alles wat
onze kerken bezitten in het verleden
ook daadwerkelijk beschreven was.
De inventarisatiemedewerkers zijn
natuurlijk afhankelijk van wat men hen
bij hun bezoek laat zien! Dat laatste is
zeer belangrijk, want de lijsten dienen
ook om een juist inzicht te hebben voor
de verzekering.
Onder leiding van kunsthistorica Emma
de Jong zijn de medewerkers van Museum Catharijneconvent enkele dagen
intensief bezig geweest om alles te
controleren en gedetailleerd te beschrijven. Ik heb hen daarbij begeleid.
Interessant om daar bij te zijn, want
zo kom je nog eens wat te weten over
het soms eeuwenoude kunstbezit!
De eerste lijst uit 1972 was summier
van opzet, maar die uit 1983 biedt al
heel wat meer informatie. Het gaat
bijvoorbeeld om kelken, monstransen,
kandelaars van zilver en koper, beelden, maar ook meubilair zoals altaren,
kerkbanken en orgelkasten. Maar ook
interessant meubilair uit de pastorie
wordt op de lijst opgenomen. Al die
kerkelijke voorwerpen staan onder het
toezicht van de Diocesane Commissie
Kerkelijk Kunstbezit.

Alledag-geloof
Een lachend kind
een boom, een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach
hier en daar
de kleine dingen van de dag
ik raap ze op
en leg ze neer
behoedzaam
één voor één
in de schatkist
van mijn dag
en ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat
en zeg:
heb dank
o Heer
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag
Oeke Kruythof

Sinds de opheffing enige jaren geleden
van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit
Nederland neemt Museum Catharijneconvent het inventarisatiewerk
voor haar rekening.
Hans van der Wereld
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Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Dicht(er)bij of ver (der) weg?
Vanwege de coronapandemie waren
er voor ons in de afgelopen tijd weinig
actuele agendapunten om ‘ons hoofd
over te buigen’. We bogen en buigen,
net als iedereen, voor alle beperkende
maatregelen. Desondanks blijven we
actief nadenken, op afstand vergaderen
en organiseren, zodat we de draad weer
snel op kunnen pakken zodra dit geoorloofd is.
Ondanks de huidige, gevoelsmatig wat
donkere, tijden, mogen we het Licht van
Pasen weer in ons midden weten en
voelen. En begin juni is het Pinksteren:
door de komst van Gods Heilige Geest
in ons allen, wil God ons dichterbij zijn
dan ooit. We kunnen ook dit feest helaas
niet uitbundig vieren. Laten we hopen
en bidden dat Zijn Geest tot nieuwe
inzichten leidt, zodat we spoedig weer
mogen samenkomen in onze kerk(en).
Hoogstwaarschijnlijk zal dit met 1,5 meter afstand moeten, we denken er met
elkaar alvast over na hoe wij dat kunnen
realiseren.
Deze onzekere tijd heeft ons, in zekere
zin, ook dichter bij elkaar gebracht en
hopelijk ook dichter bij God. Nog steeds
is er hiertoe elke zaterdagmiddag van 13
– 14 uur de mogelijkheid tot Aanbidding
van het Allerheiligste, we houden dit in
stand zolang het virus ons land nog beperkingen oplegt. Op ruime lichamelijke
afstand van elkaar, voelen we elkaars en
Gods nabijheid meer en sterker dan ooit.
Van harte aanbevolen!
Voor dagelijkse verbondenheid zijn alle
vieringen op maandag tot en met vrijdag
(om 9 uur) altijd via zowel de kerkradio
als Facebook rechtstreeks en/of achteraf
mee te vieren. De viering op zondag (om
10 uur) kunt u via de Kerkradio en YouTube volgen. Hierover heeft u uitgebreid
kunnen lezen op het inlegvel in de vorige
Samenstromen. Heeft u moeite om de
vieringen op Facebook of YouTube te vin-

den, bel dan even naar het secretariaat.
Zij regelen vervolgens dat u door een
expert teruggebeld en geholpen wordt.
Namens de pastoraatgroep,
Astrid de Haas

Beste parochianen
Mogen wij jullie hartelijk danken voor
de bijdragen van de Vastenactie, het is
dit jaar allemaal anders gelopen, geen
vastenmaaltijd geen plantjesverkoop,
geen wandeltocht, maar er zijn toch nog
enkele vastenzakjes en los geld in de zuil
in de kerk gedaan, totaal €251,27.
Ook willen wij de school de ‘Klimboom’
HARTELIJK DANKEN, zij waren al druk bezig met de vastenactie toen corona roet
in het eten gooide, het bedrag wat zij al
bij elkaar gespaard hadden was €390,25,
geweldig.
Nogmaals DANK,
namens Jolanda en Thea van Vastenactie

Aangevraagde intenties
Aangevraagde intenties worden vanaf
zondag 17 mei as tijdens de online vieringen op a.s. zondag in beeld getoond.
Al aangevraagde intenties worden hierin
meegenomen, wilt u voor een zondag een

Wie je ook bent
Wie ik ben
wat ik voel
wat ik denk
wat ik wil
het is niet
zomaar te zeggen
het is niet
aan iedereen uit te leggen
ik weet het
zelf niet precies
je kunt het
vragen misschien

intentie aanvragen, kan dit tot uiterlijk
11.00 uur van de dinsdag ervoor bij het
secretariaat, per mail telefoon of brief(je).
De volgende TV viering is zondag 28 juni,
u kunt tot uiterlijk 18 juni misintenties
opgeven.

Secretariaat
Het secretariaat is de komende tijd onregelmatig geopend. Advies: bel eerst voor
u voor niets komt.

aan mijn vrienden
ze zullen
wel antwoorden geven
stukjes bij beetjes
zoals bij een legpuzzel
maar waar het om gaat
tenslotte
is wie ik ben voor jou
ik hoop dat ik
jou een beetje gelukkig maak
wie je ook bent.
Henk Herstel

Lief en leed
Overleden
13 mei 		
15 mei		

Adrianus Wilhelmus Keijzer 			81 jaar
Wouter Gerardus Maria Warmerdam 		
79 jaar
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind
De zomervakantie is (bijna) begonnen. Misschien ga je dit
jaar op vakantie. Misschien blijf je thuis. Het zal misschien
een “andere” zomervakantie zijn als andere jaren. Wij
hopen nog een paar nachtjes weg te gaan met de tent. Of
we blijven in onze eigen omgeving. We gaan het zien wat
mogelijk is, wat voor weer we gaan krijgen en hoe alles
loopt.
In deze spraakwater wat creatieve tips, leuke links en een
mooi kleurversje. Een fijne vakantie!
Creatieve tip
Wat wij elke vakantie doen is een dagboekje bijhouden.
Van elke dag schrijven we op wat we gedaan hebben. Soms
denk je dat je helemaal niks bijzonders hebt gedaan. Maar
als je er dan nog eens goed over nadenkt, dan blijkt dat je
elke dag wel íets bijzonders of leuks hebt gedaan. Als je er
dan nog wat foto’s bijplakt of mooie tekeningen bij maakt,
dan kun je later terugkijken in een heel leuk vakantiedagboekje! Heel geschikt is het boek “Op reis met Jezus”. Je kunt
ook een schriftje kopen, of dit dagboekje uitprinten. Er is
er ook eentje voor volwassenen. www.hipenhot.nl/gratisprintable-vakantiedagboek/
Facebook
Tijdens mijn zoektocht voor deze Spraakwater kwam ik
allerlei leuke links tegen die ik met jullie wil delen. Ik post
deze op facebook, op de pagina van spraakwater: facebook.
com/samenstromenspraakwater

TIPS:
Kijk ook eens op de site BijbelBorrels.nl – Niet met
wijn en bitterballen maar superleuke proefjes, experimentjes en creatieve ideeën rondom bijbelverhalen.
Leuk boek: ik ben een bijbelontdekker. Ik heb ‘m gekocht en laat af en toe iets zien op de facebookpagina
(www.facebook.com/samenstromenspraakwater)
Sestra Mama is een tijdschrift voor moeders met oa
praktische en inspirerende tips over (geloofs)opvoeding. www.sestra.nl/mama

God draagt je
Als het zomerzonnetje brandt
ben ik graag aan de waterkant,
met gras en bomen om me heen,
lekker alleen.
Daar ligt mijn bootje in het riet
van wie het écht is, weet ik niet
maar niemand kijkt er ooit naar om,
dus daarom.
Ik pak de rand en stap aan boord
en niemand die me ziet of hoort
het bootje wiebelt als een gek
maar “t is niet lek.
Ik lig hier fijn, mijn ogen dicht
ik voel de zon op mijn gezicht.
Zo mag het altijd zomer zijn…
Zo fijn.
Dan roep ik eventjes naar U:
kijk God, in “t riet, hier lig ik nu,
gedragen door een boot van hout,
heel oud.
Misschien bent U gewoon een boot
heel oud, heel veilig en heel groot.
Zo is het, ja, als je “t mij vraagt:
dat God ons draagt.
MdJ - Geloven Thuis
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OMZIEN naar de ander
Geloofsvraag

Bedevaarten

Een persoonlijke relatie met Christus??

Bedevaart naar Kevelaer afgelast.
Vanuit onze parochie zou dit jaar weer een 3 daagse bedevaart naar Kevelaer plaatsvinden, te weten van 31 augustus
tot en met 2 september. Vanwege de Corona-maatregelen
is het niet verstandig om met 2 of 3 volle touringcars deze
reis te maken. Wij hebben daarom besloten dat wij deze reis
afgelasten en volgend jaar weer met enthousiasme de bedevaart gaan houden.
Diaken André van Aarle

Als ik met mensen spreek over de betekenis van het geloof
in ons dagelijks leven, komt al snel de term “een persoonlijke
relatie met Christus” ter sprake. Vaak blijkt dan echter dat
zo’n relatie iets is dat vragen oproept. Want ja, velen van ons
zijn niet opgegroeid met het idee dat zo’n relatie überhaupt
mogelijk is.
Toch is het helemaal niet zo vreemd om over een relatie te
spreken. Een relatie houdt in dat er sprake is van wederkerigheid. Beide kanten dragen eraan bij. En zo is het met
Christus. Hij heeft veel voor ons over, Hij is zelfs de weg naar
het kruis voor ons gegaan. Hij heeft ons beloofd: “weet wel,
ik ben met jullie, tot aan het einde der tijden!”. Ja, Christus
wil met ons verbonden zijn, met ieder van ons op een eigen,
unieke, en speciale manier.
Hij nodigt ons uit om ook met Hem verbonden te zijn en zo
die relatie aan te gaan.
Maar hoe doen we dat? Ligt dat niet buiten onze mogelijkheden? Zeker niet! Het is net zoals in een “gewone relatie”: hoe
meer u erin investeert, hoe meer zo’n relatie gaat betekenen.
En hoe dan? Eigenlijk ook weer heel voor de hand liggend:
door tijd met Christus door te brengen: door te bidden, door
de Bijbel te lezen, door met elkaar over het geloof te spreken, door naar de kerk te gaan en mee te vieren (of in deze
tijd online mee te vieren), door betrokken te zijn in welke
vorm dan ook. En, heel speciaal, als u de kans krijgt, door
mee te doen aan projecten zoals het Anker of een Alphacursus.
Door die weg te volgen zal langzaam maar zeker blijken dat
die relatie met Christus niet alleen mogelijk, maar ook de
moeite meer dan waard is. Dat de betekenis van ons geloof
in ons leven toeneemt. Dat we werkelijk mogen ervaren dat
Christus met ons is!
Pastoor Jack Glas
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Naar Lourdes op 10 oktober
(tien tien twintig twintig)!
De teller staat nu op 33. Dus als u mee wilt reageer dan snel.
Mocht het op 10 oktober nog niet kunnen vanwege het coronavirus, dan stellen we een nieuwe datum vast.
Uiterlijk 1 augustus wordt daar een besluit over genomen.
Als u op de hoogte wilt blijven, dan wel een inschrijfformulier
aanvragen. Dat kan bij de leden van de werkgroep “bedevaart Nieuwkoop-Lourdes”, bij wie u ook informatie kunt
vragen over de gang van zaken:
Bets Verhage		
Corrie Baas		
Gré de Boer		
Gerard v.d. Ham		
Rob Aupers		
Anneke Rietbroek		

0172-573713
06-16098620
0172-572208
0172 538788
0172-572140
071-3313057

Zij sturen u graag een informatiefolder en/of
inschrijfformulier toe.

Rooster van eucharistievieringen in juni
Alle besloten vieringen worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl en Facebookpagina:
‘HH Clara en Franciscusfederatie’ en mogelijk ook via YouTube: ‘tv.rkgroenehart.nl’.
U kunt een kerkboek met gezangen en gebeden ophalen in de openingstijden van uw
lokale parochiesecretariaat.
Zondag om 10.00 uur
Pinksteren
H. Drie-eenheid
H. Sacrament
12e zondag door het jaar
13e zondag door het jaar

31 mei
7 juni
14 juni
21 juni
28 juni

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

Roelofarendsveen, Petruskerk
Langeraar, Adrianuskerk
Roelofarendsveen, Petruskerk
Langeraar, Adrianuskerk
Roelofarendsveen, Petruskerk

Door de week om 9.00 uur
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, vanuit de Petruskerk, Roelofarendsveen.
Donderdag, vanuit de Johannes de Doperkerk, Leimuiden.
Misintenties
Misintenties kunnen op de gebruikelijke manier worden ingeleverd bij de lokale secretariaten. Deze worden niet afgelezen, maar komen bij de voorbede over het scherm net zoals
dat bij de tv-mis gebeurt. De intenties voor overledenen worden in de eerste zes weken
automatisch aan de intenties toegevoegd.

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

Uw gift aan de parochie bij gelegenheid van de aangevraagde misintentie kunt u lokaal of
via de site collecte.rkgroenehart.nl doneren.
Pastoraal Team
Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen en Leimuiden

Wat lezen we op de zondagen in juni?
7 juni
Feest van de H.
Drie-eenheid
Exodus 34,4b-6.8-9
Daniel 3
2 Korintiërs 13,11-13
Johannes 3,16-18
14 juni
Feest van het H. Sacrament
Deut. 8,2-3.14b-16a

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

28 juni
13e zondag door het jaar
2 Koningen 4,8-11.14-16a
Psalm 89
Romeinen 6,3-4.8-11
Mattheus 10,37-42

Psalm 147 B
1 Korintiërs 10,16-17
Johannes 6,51-58

21 juni
12e zondag door het jaar
Jeremia 20,10-13
Psalm 69
Romeinen 5,12-15
Mattheus 10,26-33

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

Gebed om kalmte
God, geef me
kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen;
moed om te veranderen
wat ik kan veranderen,
wijsheid om tussen deze twee
onderscheid te maken.
SAMENstromen • juni 2020

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
Lintjesregen 2020

Wie een lintje krijgt, wordt naar het gemeentehuis gelokt
voor lovende woorden en een huldiging. Dit jaar ging dat
anders met enkel een telefoontje van de burgemeester. Hopelijk volgt de huldiging later.

Unieke foto’s van de allereerste
bedevaart naar Kevelaer!

Een lintje krijg je voor vrijwilligerswerk over een lange
periode. Ook dit jaar waren alle gedecoreerden actief voor
verschillende organisaties tegelijk. Een aantal werd mede om
hun inzet voor de kerk gehuldigd. Daarom noemen wij hen
hieronder.
• De heer Frans Dobbe uit Ter Aar: voorzitter van de Dragersvereniging St. Barbara
• Mevrouw Marieke van de Weele- Houdijk uit Nieuwkoop:
vrijwilligster kinderkatechese en Kindje Wiegen
• De heer André Wijfjes uit Ter Aar: actief in de Rooms Katholieke Jeugdraad in Nieuwveen
• Mevrouw Jeanne Borst uit Oud Ade: dirigente Kerkkoor en
lid ‘Missie Ontwikkeling en Vrede’.
• Mevrouw Laura van der Meer uit Leimuiden: vrijwilligster
federatieblad
• De heer Henk Brunt uit Hoogmade: gedecoreerd voor zijn
grote inzet voor de parochie
Van harte gefeliciteerd!
Heleen van de Reep

Jarenlang heb ik gezocht naar eventuele foto’s met betrekking tot de allereerste bedevaart van de Broederschap der
Rijnlandsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer.
Die eerste bedevaart werd gehouden van 2 tot en met 4
september 1912 en er namen meer dan 750 mensen aan
deel! Meer hierover is te lezen in mijn boek Devotelyck naer
Kevelaer, dat ik 2012 publiceerde naar aanleiding van het
honderdjarig bestaan van de Rijnlandse processie naar Kevelaer. Beelden met betrekking tot die eerste pelgrimage
leken niet te bestaan. Zoekend op de onvolprezen website
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Clara & Franciscus Algemeen

Delpher – waarop miljoenen kranten- en tijdschriftenpagina’s et cetera zijn te raadplegen – kwam ik onlangs tot mijn
grote verrassing terecht bij de Nieuwe Tilburgsche Courant,
een al lang niet meer bestaand dagblad. Die publiceerde op
13 september 1912 in haar wekelijkse bijlage bij een foto
van de Rijnlandse processie naar Kevelaer, een aardig kijkje
van den intocht in de gezegende stad van Maria’.
Een week later, op 20 september, drukte de Nieuwe Tilburgsche Courant een andere foto af met betrekking tot de Rijnlandsche Processie naar Kevelaer. Vier kranige Langeraarsche jongelui’ – Cornelis en Gerard Vermeulen en Cornelis
en Johan van der Hoorn – poseren trots met hun fietsen
voor de fotograaf. Zij waren in 1912 voor de vijfde keer op

rij gevieren naar Kevelaer gefietst, in 1912 tegelijk met de
Rijnlandse processie. Uiteraard ben ik erg in mijn sas met de
vondst van deze twee unieke foto’s.
Maar ik vraag mij af: bestaan de originelen nog? Wie heeft
deze foto’s misschien nog ergens in een schoenendoos zitten? Herkent iemand misschien streekgenoten op de toch
helaas ietwat onduidelijke foto? Is de geestelijke in superplie
misschien de Veense pastoor W. I. M. Herscheit, de oprichter van de Rijnlandse processie? En wie weet meer te vertellen over de vier jonge Langeraarders, die op de fiets naar
Kevelaer op bedevaart gingen? Ik ben erg benieuwd!
Hans van der Wereld

Maak een plan voor als het weer kan!
Pelgrimsplaats: Santiago de Compostela
Waar?
Spanje

Wie?
Katholieken. Maar tegenwoordig gaan ook veel mensen er
naar toe, ook als ze niet katholiek of zelfs niet gelovig zijn.

Wat?
Het graf van de apostel Jacobus zou zich bevinden in Santiago de Compostela.

Waarom?
Al sinds het jaar 1000 of misschien nog wel langer gaan
mensen vanuit heel Europa naar Santiago de Compostela.
Vroeger gingen mensen bijvoorbeeld omdat ze vonden dat
ze iets verkeerds gedaan hadden en boete wilden doen. Of
omdat ze God een belofte gedaan hadden (bijvoorbeeld:
‘Als mijn kindje geneest, zal ik op bedevaart gaan).
Nu gaan veel mensen omdat ze een tijd lang de rust en de
tijd willen nemen voor een lange tocht.

Symbool?
De Sint-Jacobsschelp is het symbool van Jacobus. Zo is
het ook symbool geworden voor de pelgrimsweg naar
Santiago de Compostela. Veel pelgrims dragen een SintJacobsschelp met zich mee. Overal onderweg is de schelp
te vinden.
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Vogels spotten
Om vogels te spotten hoeft u er met deze woordzoeker niet op uit. Het kan natuurlijk wel.
Welke vogels ziet u in uw omgeving?

AALSCHOLVER
BLAUWBORST
BOERENZWALUW
BOOMPIEPER
DWERGSTERN
GEELPOOTMEEUW
GIERZWALUW
GOUDPLEVIER
GRASPIEPER
GRUTTO
HALSBANDPARKIET
HAVIK
HEGGENMUS
KAREKIET
KEEP
KIEKENDIEF
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KIEVIT
KLUUT
KNOBBELZWAAN
KUIFAALSCHOLVER
KUIFEEND
KWARTEL
LIJSTER
MEREL
NACHTEGAAL
NACHTZWALUW
NOTENKRAKER
OEHOE
PIMPELMEES
PURPERREIGER
PUTTER
RAAF

www.rkgroenehart.nl

RANSUIL
REGENWULP
RIETGORS
SCHOLEKSTER
SPERWER
SPREEUW
TUINFLUITER
VELDLEEUWERIK
VINK
WATERPIEPER
WINTERKONING
ZILVERMEEUW
ZILVERREIGER
ZWAAN
ZWARTKOPMEEUW

SAMEN

onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06 118 533 52

06 254 473 48

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. 6 (juli/augustus) kunt u uiterlijk op 8 juni
aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 26 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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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.

acolieten dienen in de kerk van Rijpwetering, en sindsdien ben ik acoliet.

Acoliet zijn houdt in dat je zorgt dat het
op het altaar goed een netjes verloopt,
ook mag je dan de ciborie halen samen
met de lector, de Heilige Communie
uitdelen en wieroken als dat hoort bij
de viering. Ik vind het heel erg leuk om acoliet te zijn omdat ik
dan net iets meer mag dan de misdienaars. Allebei mijn zussen
zijn het geweest en nu mag ik. Eigenlijk doe ik in deze tijden van
corona niet heel veel aan het geloof.
Als mijn vrienden vragen wat acoliet zijn precies is dan zeg
ik dat als je het het wil worden dan moet je eerst misdienaar
worden zodat je kan kijken hoe het moet, en als er dan weer
een weekend komt dan vragen ze je mee als je boven de 14
jaar bent en dan ga je een weekend naar Vronesteyn om de
taken van acoliet te leren zoals de Heilige Communie uitdelen,
wieroken, ciborie halen en aanwijzingen geven wanneer de
misdienaars ergens mee kunnen helpen.

Van de jongeren redactie
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.
Koen de Boer
Stap Mee Op 11 bestuur

Wie zit er in dat pak?!
Mijn naam is Lynn van den Haak en ben 17 jaar. Ik doe de opleiding tot kapster en daarnaast ben ik acoliet. In mijn dagelijks
leven werk ik bij een supermarkt Dirk.
Ik ben sinds mijn negende misdienaar en op mijn vijftiende
werd ik tot acoliet opgeleid. We gingen een weekend naar
Vronensteyn met iedereen die wordt opgeleid tot acoliet. Daar
hebben we met de pastoor alles besproken wat een acoliet
moet doen en daarna gingen we het ook oefenen. Op de zondag gingen we echt voor de eerste keer in een pak een viering
meemaken als acoliet. Een paar maanden later moesten alle

Wat een tijden hè. Studeren in de grote stad is even veranderd
in studeren op je eigen kamer. Zaterdagavond met vrienden
wat drinken gebeurt via zoom, teams of houseparty. Lang leve
de techniek. Zo goed als het kan probeert iedereen zijn gewone
bezigheden voort te zetten. Geen voetbaltraining? Dan gaan we
toch zelf een rondje hardlopen! Ik verbaas mij over de vindingrijkheid die iedereen heeft om er toch nog het beste van te
maken. Ikzelf zie het even anders. De hele wereld staat stil en
misschien is dat wel even goed. Alle dingen waar we nooit tijd
voor hadden krijgen nu de aandacht. En dat gaat verder dan
dat ene tuinhekje schilderen of de kledingkast uitruimen. Voor
ons als jongeren zijnde is dit misschien een goed moment om
even stil te staan en te bedenken wat nieuwe gewoontes zijn
die je graag zou willen aannemen. Dat kan van alles zijn. Van
hardlopen op vaste dagen in de week tot elke dag even een
momentje vinden om God te bedanken voor het moois wat het
leven (ondanks donkere tijden) te bieden heeft. Misschien kom
je er wel achter dat je meer wil doen voor of met de kerk. Vaker
vieringen bezoeken of actief meewerken. Bij de jongeren redactie van de samenstromen is in ieder geval een plekje voor jou!

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

