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Wanneer we de mailbox openen en zien dat alle parochiekernen weer mooie kopij hebben aangeleverd, is dat altijd een  
geluksmomentje voor de centrale redactie. Ook deze zomereditie van de Samenstromen is weer helemaal gevuld met nieuws,  
gedachten, en mooie beschrijvingen van de dingen van de dag. We mogen, met de nodige maatregelen, weer naar de kerk en ook an-
dere activiteiten komen weer zoetjesaan op gang. Zo komen we steeds weer een beetje dichter bij elkaar, en dat is goed nieuws. 
Wij wensen u veel leesplezier en een mooie zomer.
 
Namens de centrale redactie: Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen
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Verkeersborden zijn er om in één 
oogopslag te zien wat je mag of niet 
mag of moet, of waarvoor ze waar-
schuwen. Allemaal al op de basis-
school geleerd wat elk bord bete-
kent. Een soort symboolschrift.
Zo betekent een zwart rechthoekig 
bordje met witte letters 'FIETSPAD' 
dat je er op mag fietsen maar niet 
met de bromfiets over mag. 

Nou gebeurde dat toch en veel, dus 
is iemand zo 'slim' geweest er een 
wit bordje onder te plaatsen met 
de tekst 'Dus niet brommen'. 
Dan span je het paard toch achter 
de wagen. Als je dat met alle ver-
keersborden zou doen kun je net 
zo goed die symboolborden meteen hele-
maal afschaffen.  
Stel je voor het witte bord met rode rand en daarin een rode en een zwarte auto. 
Daar moet je dan een wit bord met zwarte letters onder zetten met daarop 'Dus 
niet inhalen voor motorvoertuigen'. 
Ook een leuke: Een blauw bord met een witte en een rode pijl. Zet er maar onder 
'Dus bestuurders uit tegengestelde richting moet het verkeer dat van deze richting 
nadert voor laten gaan'. Daar word je toch helemaal nerveus van! 

In de kerk is het al net zo. Veel symbolen zijn er te zien en daarom weten bijvoor-
beeld met welke heilige we te maken hebben. Een bordje met de naam van die 
heilige is dan overbodig. Antonius, bijvoorbeeld, wordt afgebeeld met de lelie als 
symbool van zuiverheid en met het kind Jezus op de arm. Weet u ook dat er een 
beeld van Eligius in de kerk van Nieuwkoop staat? Dat is de patroonheilige van de 
smeden. Nieuwkoop is een dorp van smeden, dus niet zo gek dat we dat beeld in 
de kerk hebben staan! Die heilige is te herkennen aan zijn bisschopsgewaad en 
in de ene hand heeft hij de staf maar in de andere hand een hamer. Weet u niet 
waar die staat? Kom maar eens zoeken. Zoekt en Gij zult vinden (Mattheüs 7: 7) 
Die tekst is trouwens bedoeld door Christus als 'Blijf volhouden en blijf trouw'
 

Rob Aupers.

INHOUD
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Mijn eerste 100 dagen in uw 
parochiefederatie zitten er bijna 
op, nu ik dit stukje schrijf voor de 
Samenstromen. Ik kan u zeggen: 
de tijd van Aswoensdag -kort voor 
mijn start in de Clara en Franciscus 
Parochiefederatie- tot en met 
Pinksteren was voor ieder van ons 
een nogal onwerkelijke tijd. Geen 
gewone vieringen, maar alleen digitaal, 
weinig tot geen pastorale activiteiten 
en dus ook vrijwel geen persoonlijke 
ontmoetingen. De kennismaking van 
aangezicht tot aangezicht tussen u en 
mij moet dus voor de meesten van ons 
nog beginnen… Nu gaat alles weer een 
beetje open.

Hoe zal het zijn? Passen we een beetje 
bij elkaar? Staan we open voor wat de 
ander bezighoudt? Voelen we elkaar 
een beetje aan? Zijn we gericht op 
elkaars welzijn? In de eerste lezing 
van Pinksteren ging het over mensen 
vanuit verschillende culturen met 
verschillende talen die allemaal de 
woorden van apostelen uit Galilea 
verstaan. Als zoon van het Westland 
(veel glas) kom ik naar het Groene 
Hart (veel gras). Deels hebben dus ook 
wij een andere culturele achtergrond. 
Laten we ons door de verschillen leiden, 

of vertrouwen we op de Heilige Geest 
die ons met Pinksteren is geschonken 
en die ons samenbindt op de weg 
van ons geloof? Ik hoop van harte dat 
laatste! En vanuit ons geloof mogen we 
vol vertrouwen putten uit de woorden 
in de Bijbel. Verderop in dat Boek vol 
verhalen van mensen die met God 
onderweg zijn, zal Paulus in een van 
zijn brieven schrijven ‘dat allen door de 
doop één enkel lichaam zijn geworden, 
gedrenkt met één Geest’ (1Kor 12,13).

In de kort e tijd dat ik bij u ben krijg ik 
de indruk dat we binnen onze parochie 
ook deels verschillende talen spreken. 
Iedere gemeenschap heeft zijn eigen 
klank en kleur. Dat heeft iets goeds en 
moois! Mensen voelen zich thuis in een 
bepaalde gemeenschap, zoals mensen 
zich thuis kunnen voelen bij juist die 
ene voetbal- of ander soort club. Het 
verschil tussen een club en de kerk is 
dat we tegelijkertijd lid zijn van één en 
dezelfde parochiefederatie, hetzelfde 
bisdom en maken we deel uit van die 
éne wereldwijde Rooms-Katholieke 
Kerk. 

Zoals Jezus in zijn tijd mensen samen 
wist te brengen, zo worden wij in onze 
tijd uitgedaagd elkaar in zijn Naam 

te zoeken totdat wij elkaar vinden, 
worden we uitgedaagd elkaar te 
leren kennen, te leren verstaan en 
de Blijde Boodschap wáár te maken. 
In navolging van Jezus over grenzen 
heen. Dat kost moeite, het vraagt tijd, 
aandacht en geeft ons ongetwijfeld 
ook weleens zorgen. Laten we ons 
daardoor vermurwen, of leren we meer 
en meer vertrouwen op de beloofde 
Heilige Geest die ons samenbrengt en 
richting geeft!? 

Ik hoop dat de coronatijd die achter 
ons ligt ieder van ons de ruimte heeft 
gegeven om te bedenken en te ervaren 
wie en wat in ons (geloofs-)leven 
echt belangrijk is, waar we ècht om 
geven. Na de tijd waarin we, net als de 
apostelen toen, hebben opgesloten 
gezeten in onze huizen mogen we nu 
de deuren en ramen weer openen, 
mogen we geïnspireerd door de Heilige 
Geest naar buiten gaan; getuigen van 
de hoop die in ons leeft en op weg 
naar een betere wereld. Maar… die 
betere wereld komt er alleen maar als 
wij samen vol vertrouwen ons eigen 
positieve steentje willen bijdragen. Ik 
wens ons daarom allen samen in het 
voetspoor van de Heer een mooie 
nieuwe tijd toe!

Op een mooie Pinksterdag…
maar daarna?

Pastoraal

Pinksteren is sowieso een mooie dag. Op die 50e dag van Pasen zal de door Jezus beloofde Heilige Geest, 
de Helper vaardig worden over de Apostelen, zal de Trooster gegeven worden. Wat betekent het Pink-
sterfeest nog voor ons? Welke boodschap zouden we voor onszelf kunnen halen uit het Pinksterverhaal 
voor de komende tijd en laten wij de Heilige Geest ook vaardig worden over ons?

Kapelaan van Paassen
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Verdieping
Skype ontmoeting rond het evangelie

In deze coronatijden ontdekken we andere mogelijkheden 
om elkaar te ontmoeten. Vieringen zijn online gegaan, op 
zondag via de website en door de week via Facebook HH. 
Clara en Franciscus.
Ook is er een aantal mensen dat via Skype elkaar treft rond 
het evangelie van de aanstaande zondag. We komen digitaal 
samen op de woensdagavond, van 19.30 tot ongeveer 20.45 
uur, via Skype.

Heeft u zin om mee te doen, dan graag even een mailtje 
naar m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl, dan ontvangt u van 
te voren de bijzonderheden. Het enige dat u nodig heeft is 
een laptop met camera en microfoon. Wel even nagaan of ze 
goed zijn ingesteld.
U hoeft geen bijzondere kennis van de Bijbel te hebben. We 
laten de woorden voor zichzelf spreken en luisteren naar wat 
Gods Woord te zeggen heeft over ons leven op dat moment.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Het Anker, catechese  
Eerste Heilige Communie 
en Vormsel

Het vierde jaar van catechesepro-
ject Het Anker is door de corona-
maatregelen anders verlopen dan 
we in gedachten hadden. De laatste 
zondagen konden we niet meer 
met elkaar meemaken. Als pastors 

en vrijwilligers rond dit project vinden we het erg jammer dat 
we het niet hebben kunnen volbrengen zoals we dat had-
den gewild. We hebben de gezinnen, de ontmoetingen en de 
uitwisseling erg gemist.

Omschakelen naar een onlineprogramma was jammer 
genoeg te ingewikkeld om te realiseren. Wel konden we al 
gauw iedere zondag in de onlineviering een ‘kindermoment’ 
realiseren. En de deelnemende gezinnen aan Het Anker  
kregen een mail met leuke opdrachten voor in het gezin.  
Op de website is er ook een rubriek die aansluit op het ‘kin-
dermoment’. Kijk maar op https://rkgroenehart.nl/het-anker/

Vieringen Eerste Heilige Communie
Met het opschorten van de gewone vieringen konden ook 
de Eerste Heilige Communievieringen nog niet doorgaan. 
Dat vindt iedereen heel jammer. We onderzoeken samen 
met de werkgroepen hoe we de Eerste Heilige Communie in 

september kunnen vieren. De ouders zullen hierover zo snel 
mogelijk bericht krijgen.

Nieuwe seizoen, coronaproof?
Intussen bereiden we het nieuwe seizoen voor. Via twee 
livestream avonden konden ouders met een communicant 
zich laten informeren. Vrijwilligers hebben verteld hoe zij op 
een speelse en ontspannen manier zowel met kinderen als 
met ouders aan het werk gaan.
We willen graag eind september weer starten, maar of dat 
gaat lukken is helemaal nog niet duidelijk. 

Vormen op 1,5 meter?
Voorlopig moeten we in de kerk op 1,5 meter van elkaar blij-
ven. En daarom kan de bisschop je niet zalven bij het Vorm-
sel en zijn er geen vormselvieringen. Maar… misschien over 
een paar maanden wel? En dan willen we er klaar voor zijn. 
We beginnen daarom toch met de voorbereiding. Met een 
paar gedragsregels moet dat lukken. Hoe en wanneer, daar 
denken we nog over na. Intussen sturen we een brief naar 
alle kinderen van groep 8. En de groep uit de Franciscusparo-
chie die 12 juni gevormd zou worden? Nee, jullie worden niet 
vergeten!

Bijbelcursus voor beginners
Leren in het najaar 

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 bijbelcur-
sus 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.

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

Clara & Franciscus Verdieping
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Vieren

Er werden plannen opgesteld en aangepast en heroverwo-
gen, om uiteindelijk per kerk groen licht te geven. En daar-
naast is er natuurlijk de praktijk: er zijn mensen nodig om 
alles in goede banen te leiden, letterlijk en figuurlijk. 

Ik wil u vragen om alstublieft oog te hebben voor de inzet 
van al deze vrijwilligers, parochianen, net als u. Ook als u 
straks misschien aanwijzingen krijgt waar u het niet mee 
eens bent. Of als u bijvoorbeeld wilt reserveren voor een 
viering en het blijkt dat de kerk al 'vol' zit… 
Zo zijn we voorzichtig begonnen, en zullen we de komende 
tijd nog doorgaan: stap voor stap. Voorzichtig, klein begin-
nen, om dan verder te kunnen groeien. Als de ervaringen 
goed zijn, maken we een volgende stap om de Heilige Com-
munie uit te reiken. En zo gaan we verder, stap voor stap, 
afhankelijk van de kaders die de overheid en de bisschoppen 
ons aanreiken.  
In de tussentijd kunt u op afstand blijven meevieren via 
tv.rkgroenehart.nl en door de week via Facebook (HH Clara 
en Franciscus parochiefederatie). Actuele informatie is te 
vinden via de website: www.rkgroenehart.nl. 
Ik hoop van harte dat we de komende tijd samen mooie vie-
ringen mogen beleven, ‘in persoon’, of toch nog ‘online’. 
 Dank voor uw medewerking en begrip!

Pastoor Jack Glas

De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk 
opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), 
waarop Maria, de moeder van Jezus, als Moeder van God 
werd betiteld. Deze feesten - ‘Maria Boodschap’ en de ‘Op-
dracht van de Heer in de tempel’ - zijn primair op Christus 
gericht en hebben een relatie met Kerstmis. Later kwamen 
feesten waarop Maria als heilige geëerd werd: ‘Maria Ge-
boorte’ en ‘Maria Tenhemelopneming’. Zij is hier volgens het 
katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term ‘Maria He-
melvaart’ is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat 

Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel op-
stéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 
november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met 
ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.
In onze federatie zal op 15 augustus in verschillende kernen 
dit feest gevierd worden. De jaarlijkse openluchtviering bij de 
Lourdesgrot in Zevenhoven is altijd weer bijzonder. 
Om 19.00 uur zal deze viering zijn waarin Mgr. Ted Hoogen-
boom, hulpbisschop van Utrecht zal voorgaan. Ook hiervoor 
geldt dat maximaal 100 gelovigen kunnen meevieren.  
Wel zal de viering online te volgen zijn via de website van  
de parochie. 

Clara & Franciscus Vieren

We gaan weer naar de kerk!
Na een paar maanden op afstand meevieren, breekt nu de tijd aan dat we weer echt naar de kerk kunnen om samen 
te vieren! In de afgelopen weken zijn vele vrijwilligers van de pastoraatgroepen, beheercommissies, parochiebestu-
ren en anderen druk bezig geweest om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Om het voor u allen mogelijk te maken 
om veilig naar de kerk te komen en samen te vieren. 

Maria Tenhemelopneming
Jaarlijks op 15 augustus viert de kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat 
Maria na haar dood met ziel en lic  haam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten 
en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belang-
rijkste Mariafeest.  

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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Door: Anja Niemöller 

Eric en Franska zijn 10 
jaar samen en hebben 
2 jonge kinderen. Hun 
samenwonen willen zij 
bekrachtigen door in 
het huwelijk te treden. 

Allereerst; wat is  
Marriage Course,  
letterlijk vertaald:  
een huwelijkscursus?  
Zeven zorgeloze avonden uit, 
tijd voor elkaar en een heerlijk verzorgd 
diner. Je bent als stel even uit je dage-
lijkse routine.

Wie is er welkom?
Iedereen die samenwoont of getrouwd 
is kan deelnemen aan de cursus. Het 
maakt niet uit hoelang je bij elkaar 
bent, de cursus is altijd relevant!

Wat gebeurt er op de avond?
Alle stellen schuiven aan voor een 
lekkere maaltijd, dat wordt volledig 
verzorgd. Uiteraard is het een diner 
voor twee! Na het diner gaan we aan 
de slag. Iedere avond heeft 
een thema. De avonden 
wordende afgewisseld 
met korte praatjes 
van de begeleiders 
en filmpjes. Na-
tuurlijk gaan jullie 
vooral samen in 
gesprek op deze 
avonden. Verschil-
lende opdrachten 
helpen om met z’n 
tweeën in gesprek te 
gaan over het thema. 
In 7 avonden komt aan 

bod: Sterke funda-
menten, Commu-

nicatie, Oplossen 
van conflicten, 
De kracht van 
vergeving, De 
impact van 

familie, Goede 
seks, Liefde in 

actie.
Je bent er echt met z’n 

tweetjes over bezig. Je 
gaat niet na afloop een 
kring rond om elkaars 

antwoorden te horen. Na afloop van 
de cursus zul je merken dat je bekende 
gezichten van de andere stellen om je 
heen hebt, maar je bent niet met hen 
in gesprek tijdens de avonden. Je hebt 
al je tijd helemaal voor je partner.

Welke rol is weggelegd voor onze 
pastoor?
De Marriage Course is ontwikkeld door 
Alpha Nederland en helpt stellen hun 
relatie te versterken. Als organiserende 
parochies hebben we een 8e avond 
toegevoegd over het sacrament van 
het huwelijk. Deze avond wordt mede 

begeleid door de pastoor. 
Het pastorale team 

van onze parochies 
gelooft dat de 

Marriage course 
bijdraagt aan een 
goede communi-
catie tussen man 
en vrouw. Om 
deze reden bieden 

we de cursus ook 
aan als onderdeel van 
de huwelijksvoorbe-
reiding. Als kerk biedt 
je op deze manier 

steun aan stellen om dit fundament 
goed te houden. 

Eric en Franska, hoe zijn jullie op het 
idee gekomen eraan mee te doen? 
“Ons plan om in het huwelijk te treden, 
bespraken we met pastoor Glas. Hij 
wees ons op deze Marriage Course. Ook 
vanuit eigen familiekring hadden we en-
thousiasme gehoord over deze cursus.“ 

Over welk onderwerp raakten jul-
lie verrast met elkaar aan de praat? 
“Over de opvoeding van de kinderen. Je 
doet dat veelal op een manier die voor 
jezelf logisch is, maar nu we bespraken 
waarom je het op die manier doet, dat 
bleek echt fijn om te weten van elkaar”.

Hoe gaat de cursusopzet nu aange-
pakt worden met de coronaregels?
Er zijn 6 avonden geweest dit voorjaar. 
We wachten de nieuwe overheidsregels 
rondom 1 juni af, en maken dan de 
planning voor de laatste twee avonden. 
Hopelijk kan het zo ingericht worden  
dat we met de stellen in het restaurant 
weer kunnen afspreken.  
“Het avondje uit wil je na de eerste 
avonden niet meer missen”.

Via beeldtelefonie spreek ik met Linda en Jan de Graaf die de  
Marriage Course in onze regio organiseren. Deelnemers Eric de 
Bruijn en Franska Bakker uit Nieuwe Wetering volgen deze avonden 
en vertellen over hun ervaringen. 

Marriage Course   
Tips en tools voor je relatie!

Clara & Franciscus Ontmoeting

Ben je na het lezen van dit artikel 
ook benieuwd? Doe je jezelf en je 
partner deze avonden cadeau? 
Een nieuwe cursus gaat waarschijnlijk 
in februari 2021 van start.  
Neem alvast contact op met:  
info@rkgroenehart.nl, o.v.v.  
Marriage Course + namen,  
e-mailadres en telefoonnummer.  
Meer informatie kan ook Linda de 
Graaf je geven: 06-52 11 52 35

 

Linda en Jan de Graaf

Eric de Bruijn en Franska Bakker



7SAMENstromen • juli - augustus 2020

Vanuit de pastoraatsgroep
De afgelopen weken is er door véél 
vrijwilligers keihard gewerkt om de 
kerk ‘coronaproof’, te maken. De dames 
en heren van de kerkschoonmaak heb-
ben spinnenwebben geraagd, gesopt en 
geboend om alles weer ‘spic en span’ te 
maken! Er zijn looproutes aan gegeven, 
banken zijn om en om met geel-wit lint 
(de pauselijke kleuren) afgeplakt, ont-
smettingsdispencers zijn geplaatst en er 
is een mooi spatscherm gemaakt voor 
als we weer ter communie kunnen gaan.
De maand juni mogen we nog maar met 
30 personen vieren, buiten het perso-
neel, en in juli en augustus met maxi-
maal 100 personen. 

Eindelijk kunnen we dan onze nieuwe 
kapelaan van Paassen ontmoeten die 
staat te popelen om zijn parochianen te 
kunnen verwelkomen. 
Natuurlijk hopen wij met elkaar de 
draad weer op te pakken, te vieren en 
bidden (niet zingen) in onze mooie Aar-
landerveense kerk! 

Namens de BCP en pastoraatsgroep, Ada 
van Boheemen 

Reserveren vieringen
Om de vieringen bij te wonen in de 
Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen 
moet er gereserveerd worden. Reser-
veren is verplicht en zonder reservering 
kunnen wij geen toegang geven. Op de 
bonnefooi naar een viering komen is 
dus niet aan te raden omdat de kans 
groot is dat u niet terecht kunt. 

Reserveren kunt u bij voorkeur via ons 
reserveringssysteem op internet  
http://bit.do/reserveerkerk, mocht u 
geen internet hebben, dan graag via 
een familielid of kennis laten reserveren 
via de site. Klik op de gewenste tijd om 
een reservering te maken. Heeft u deze 
mogelijkheid ook niet dan kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat dat 
geopend is op dinsdag- en woensdag-
morgen (09.00 – 12.00 uur) op telefoon 
nummer 0172- 571323. Dit is vroeg in 

de week maar wij willen u vragen dus 
vooraf goed te kijken of u het komende 
weekend een viering wilt bijwonen. 

Voor 'last minute' aan of afmeldingen is 
een mobiel nummer beschikbaar 06-
83083322 maar het verzoek is om hier 
met terughoudendheid gebruik van te 
maken. Ten tijde van de reservering zal 
u een aantal gegevens door moeten 
geven voor onze administratie. Dit alles 
om de vieringen in goede orde te laten 
verlopen.

Namens de PG en BCP

Kinderkerk
Voor de zomervakantie is er weer kin-
derkerk! Jullie zijn van harte welkom op 
zondag 12 juli om 11.15 uur. In verband 
met de coronamaatregelen starten we 
met de kinderen in ‘t Achterom. We 
verwachten jullie voorafgaand aan de 
viering via de zij-ingang rechts naast de 
kerk en tijdens de viering blijven we in ‘t 
Achterom. Ouders kunnen de kinderen 
aan het einde van de viering weer opha-
len via de buitendeur van ‘t Achterom. 

We gaan een toepasselijk verhaal lezen 
en een leuk actief spel doen. Alle kin-
deren in de leeftijd van 4 tot en met 12 
jaar zijn van harte welkom. We hopen 
jullie voor de vakantie nog een keer te 
zien! Voor de ouders: houd u er reke-
ning mee dat u zich moet aanmelden 
voor de viering. Voor de kinderen is dit 
niet noodzakelijk.

Werkgroep kinderkerk

Even een bericht
Meer dan 15 jaar is onze kerk in de 
maanden juli en augustus opengesteld 
geweest. Van ‘s morgens 10.00 tot ‘s 
middags 16.00 uur stond de kerkdeur 
open voor bezoekers. Diegenen die 
naar binnen liepen kwamen om te bid-
den of een kaarsje aan te steken of al-
leen even rondkijken. We hebben heel 
vaak gehoord hoe mooi en authentiek 

Clara parochie 

Aarlanderveen

HH Petrus en Pauluskerk

de kerk is. En alles, zowel binnen als 
buiten, er zo verzorgd uitziet.
Ook het kerkhof werd vaak bezocht. 
Door de bezoekers welkom te heten 
was er soms tijd voor een praatje 
en hoorde je ook waar ze vandaan 
kwamen. Zo kwamen er mensen uit 
de regio, maar ook van verder weg. 
Mijdrecht, Heemstede, Oldenzaal of 
Dordrecht. Maar ook uit Canada, Frank-
rijk, China of België. Ook anders gelovi-
gen kwamen binnen. Nieuwsgierig hoe 
de kerk er van binnen uitzag.
We hielden ook een logboek bij.  
Bijzondere dingen werden opgeschre-
ven. Ook het aantal mensen.
Maar ook wat voor weer het was, als 
het regende was het rustig of ze kwa-
men schuilen.
De laatste jaren waren we alleen nog 
maar ‘s middags open omdat er toch 
steeds minder mensen op bezoek kwa-
men. Vorig jaar is er besloten om er 
mee te stoppen.

Door de onzekere tijd waarin we nu 
leven is er toch weer besloten in de 
maanden juli en augustus de ‘kerkdeur’ 
open te zetten. Niet iedereen durft het 
aan om met grote groepen bij elkaar te 
komen om te vieren. De kerk is open 
van maandag tot en met zaterdag van 
13.00 uur tot 16.00 uur. In de afgelopen 
tijd was de kerk ook al open en kon je 
via het portaal bidden en een kaarsje 
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Aarlanderveen 

opsteken bij Maria. Dit blijft voorlopig 
ook zo. De kerkdeur is open van 9.00 
uur tot 17.00 uur.
Ik hoop dat dit alles duidelijk genoeg is, 
en als er nog vragen zijn, bel gerust.
Namens alle vrijwilligers, van harte wel-
kom!

Annie Clemens, 
tel. 0172-573899

Eindelijk weer een live Rock 
Solid!
Ook bij Rock Solid heeft de coronacrisis 
voor wat veranderingen gezorgd. Het 
seizoen begon met een dipje. Weinig 
tieners, dus het zoeken was hoe en of 
Rock Solid Aarlanderveen nog wel door 

kon gaan. Met wat extra aandacht voor 
de promotie bij onder andere het Anker 
project, kwamen er gelukkig weer wat 
meer tieners, waardoor de avonden een 
stuk leuker werden. Maar toen kwam 
corona. Rock Solid kon niet meer op 
de reguliere manier doorgaan en de 
programma’s zijn niet gemaakt om on-
line te doen. Gelukkig zijn er een aantal 
coronaprogramma’s gemaakt, waar-
door we de tieners toch online konden 
ontmoeten. Dit probeerde we eerst met 
de ‘Houseparty app’, maar dit werkte 
niet helemaal naar verwachting. Vervol-
gens hebben we het een paar keer met 
‘Zoom’ geprobeerd, wat een stuk fijner 
werkte. Maar online werkt toch minder 
goed dat een live programma.
 Gelukkig gaven de bisschoppen groen 

licht aan de 
tienergroepen 
om vanaf  
1 juni weer te 
gaan draaien. 
Wel met de 
nodige maat-
regelen, maar op 7 juni hebben we het 
eerst 1,5 meter Coronaproof Rock Solid 
programma gedraaid. We hebben een 
speciaal programma gemaakt rondom 
het thema ‘Roeping’. Het was weer een 
leuke bijeenkomst en het was fijn dat 
we de tieners weer konden zien. En als 
kers op de taart kwam kapelaan van 
Paassen langs om zijn roepingsverhaal 
met de tieners te delen en de tieners  
te ontmoeten. Kortom een geslaagde 
Rock Solid.

H    H Petrus en Pauluskerk

Heilige van de maand
Leonardus Vechel

Voor velen misschien een onbekende naam: ‘Leonardus 
Vechel’. Toch is hij in een aantal van de kerken in onze 
parochies te vinden. Bijvoorbeeld in Langeraar, zoals u 
kunt zien op de foto hiernaast. Maar… ik wil u uitdagen, 
om eens goed rond te kijken in de andere kerken! Waar 
kunt u hem nog meer vinden?

Leonard Vechel is naast Nicolaes Pieck de meest beken-
de martelaar van Gorcum. In de tijd van de reformatie 
was hij eerste pastoor van Gorcum. Hij was een popu-
laire pastoor, een echte herder met vele talenten. Hij 
was een uitstekend predikant met een duidelijke stem. 
Zijn gezicht straalde gezag uit en tegelijkertijd was hij de 
vriendelijkheid zelve. 

Op 26/27 juni 1572 liep het echter mis. De Geuzen 
veroverden de stad Gorcum en namen alle katholieke 
geestelijken gevangen. Er volgde een martelgang van 
bijna twee weken. In die tijd had Leonardus Vechel een 
paar keer de gelegenheid te ontsnappen, maar dat deed 
hij niet. Hij bleef eerlijk tegenover zichzelf, z’n broeders 
en vooral tegenover God. In de nacht van 9 juli vond hij, 
samen met 18 broeders, de marteldood. 
Zij werden in 1867 door paus Pius IX heiligverklaard. En 
dat verklaart ook de aanwezigheid van Leonardus Ve-
chel in onze kerken. Het is juist die tijd, waarin de Marte-
laren van Gorcum in de belangstelling stonden, dat veel 
van die kerken zijn gebouwd. 

Pastoor Jack Glas
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Wanneer u een kerkdienst wilt bijwonen 
is er een ontvangstcomité aanwezig, wij 
verzoeken u vriendelijk hun aanwijzin-
gen op te volgen.

Voor het bijwonen van de kerkdienst:
- is reserveren verplicht*
- moeten u (en uw huisgenoten) gezond 

zijn
- mag u niet in aanraking zijn geweest 

met een corona patiënt
- reinigt u uw handen bij binnenkomst

Afstand houden
- houdt u 1,5 meter afstand van elkaar
- houdt u de aangegeven looprichting 

aan
- volgt u de aanwijzingen van het ont-

vangstcomité voor het vinden van een 
zitplaats

Langeraar

H. Adrianuskerk

Wij wensen u een fijne viering!

* Reserveren kan telefonisch 0172-
602130  op dinsdag t/m vrijdag tussen 
9.30 uur – 11.30 uur

Zomeropenstelling 
Ook dit jaar is onze H. Adrianuskerk in 
de zomer open voor belangstellenden 
van dinsdag 21 juli tot en met zondag 
30 augustus (tijdens de schoolvakantie). 
Met dank aan de gastvrouwen/heren 
die dit mogelijk maken. We hopen op 
veel bezoekers die het interieur van 
onze kerk willen bewonderen. Ze kun-
nen een kaarsje op steken, even bidden 
en mogen genieten van de rust en de 
stilte en misschien iets ervaren van de 
aanwezigheid van God, op wat voor ma-
nier dan ook. Een speurtocht behoort 

Paaskaars
De paaskaars 2019 is dit jaar uitgereikt 
aan de heer P. Sassen. Piet zet zich 
al vele jaren in als vrijwilliger in onze 
parochiekerngemeenschap. Hij doet 
dit op diverse terreinen in alle dienst-
baarheid. Het is een man op de achter-
grond die wij niet graag willen missen. 
Wij als parochiekerngemeenschap zijn 
hem veel dank verschuldigd. Het is 
hem van harte gegund!

Clara parochie 

Welkom in de H. Adrianus van Langeraar

ook tot de mogelijkheden. Al komt u 
nooit in de kerk dan is dit misschien de 
tijd om daar verandering in te brengen. 
Iedereen is welkom, vanaf 13.30 uur tot 
16.00 uur is de kerk open. 
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Vanaf de Adrianustoren

• Wij willen Saskia Versluis hartelijk dank zeggen dat zij in de maanden april tot en met juni iedere week op dinsdag- en 
op donderdagmorgen in onze kerk het rozenkrans gebed met elkaar via Facebook of kerkradio heeft gebeden.

• Met de Beheercommissie hebben wij ons bezig gehouden met de voorbereiding en uitvoering die benodigd zijn om 
de vieringen in onze kerk mogelijk te maken volgens de richtlijnen van het Bisdom “Protocol Kerkelijk leven op 1,5 
meter Rooms Katholiek Nederland” en het RIVM. U zult begrijpen dat dit in aangepaste vorm is. Uitgebreide informa-
tie hierover en het zomerrooster vindt u elders in deze Samenstromen. 

• In het najaar wordt in de Orangerie H. Joh. Geboortekerk in Zevenhoven een leesgroep georganiseerd. Door het lezen 
van het boek “Als God renoveert” wordt opnieuw ontdekt wat een rijkdom we hebben in ons geloof. Denk mee en 
praat mee over wat de kansen zijn tot parochievernieuwing. Een aantal (kern)vrijwilligers van onze parochiekernge-
meenschap worden uitgenodigd deze uitdaging aan te gaan. U kunt zich opgeven voor 15 augustus bij het centraal 
secretariaat: info@rkgroenehart.nl. Het geeft een gevoel van saamhorigheid om met elkaar een boek te lezen en te 
bespreken.

• In de vakantieperiode, van dinsdag 21 juli tot en met zondag 30 augustus, zal onze kerk weer open zijn. Een dank je 
wel aan onze vrijwilligers die het ook dit jaar weer mogelijk maken dat in de zomervakantie de kerk in de middag 
open is voor een bezoek.

• Zoals u weet zijn door de coronacrisis veel mensen in moeilijkheden geraakt. Zij hebben hun bedrijf of baan verlo-
ren en zijn in financiële moeilijkheden geraakt. In het voorportaal van de kerk staat een bank waar u lang houdbare 
levensmiddelen in kunt deponeren. De voedselbank is er blij mee om zo mensen in nood te kunnen helpen.

• De pastoraatgroep wenst iedereen een mooie zomer en alle goeds. Als u er op uit gaat, een fijne vakantie en veilige 
reis. Blijf gezond! 

Lief en leed

Overleden
13 mei Antonia Maria Snabel- Breewel   78 jaar
13 mei Anne Jacqueline Maria van Dissel- Caminada 75 jaar
18 mei Louisa Maria Egberts- Zwirs   68 jaar

Langeraar

Stilte-aandacht meditaties
Leven we momenteel niet allemaal min 
of meer in een periode van stilte en 
aandacht. Tenminste... stiller dan het 
altijd was. Minder geluid in de lucht, 
minder geluid op de weg. Als ik iets po-
sitiefs over de afgelopen maanden kan 
zeggen is dat het wel. Minder geluid en 
minder vervuiling. Maar dat zegt nog 
niets over de stilte in jezelf. Het kan 
zelfs gebeuren dat je gedachten als een 
malle door je hoofd heen gaan als het 

stil om je heen is. Het wordt niet voor 
niets af en toe omschreven als een 
‘oorverdovende stilte’ en vaak proberen 
we deze dan direct op te vullen met 
praten, tv of radio omdat we er niet zo 
goed mee overweg kunnen.  
Maar als je stilte kan verwelkomen als 
een vriend, kun je ook dingen helder-
der gaan zien, zoals de modder in een 
emmer water naar beneden zakt als 
je hem met rust laat, het water wordt 
weer helder.  

Ik hoop daarom dat we in september 
weer van start kunnen gaan met de 
meditatie avonden.  
Mocht u meer willen weten, hoor ik het 
graag. Tel: 06-28256286  (Mijn telefoon-
nummer staat ook op de website bij 
‘parochianen’).  
Ik wens u een mooie zomer. 

Warme groet, 

Liesbeth van Woudenberg 

H. Adrianuskerk

mailto:info@rkgroenehart.nl
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Bijdrage Samenstromen
Bij deze Samenstromen ontvangt u 
een acceptgiro en een brief waarin we 
u vragen om een bijdrage voor ons 
mooie federatieblad. In onze parochie-
kern zijn er 1300 parochianen die het 
blad ontvangen. De totale oplage voor 
de hele federatie is bijna 11.000 exem-
plaren. 

Penningmeester BCP

Eerste viering
Wij hadden de primeur, maar daar is 
ook hard voor gewerkt!! Op donderdag 
4 juni was de eerste viering in onze 
kerk, waar 20 mensen op hadden in-
geschreven. In de pastoraatgroep was 
afgesproken dat we eerst de doorde-
weekse viering op donderdag wilde 
proberen en daarna de donderdagen 
plus de laatste twee weekendvieringen 
in juni. Onder voorbehoud is dat op het 
tussenblad bij de vorige Samenstromen 
vermeld, zodat de parochianen ook 
wisten waarvoor ze konden inschrijven. 
Er is een protocol gemaakt, daar heb-
ben de leden van de pastoraatgroep en 
de BCP hun aanvullingen op gegeven. 
Op 23 mei kwam het bisdom met pro-
tocollen voor de vieringen. Toen bleek 
dat die bijna parallel liepen aan ons 
opgestelde plan. We hebben een aantal 
bisschoppelijke richtlijnen toegevoegd 
aan ons eigen protocol. Daarna heeft 
het parochiebestuur en het pastoraal 
team er zich over gebogen en nog wat 
aanbevelingen gedaan die we ook heb-
ben opgenomen waarna het plan door 
het parochiebestuur is goedgekeurd. 
Daardoor kon de viering op 4 juni ook 
daadwerkelijk doorgaan. Het was een 
woord- en gebedsdienst waarbij pastor 
Heleen van de Reep voorging. Omdat 
er nog niet gezongen mag worden 
waren er mooie liedjes op CD gezet. 
De aanwezige gelovigen waren enthou-
siast en schreven meteen in voor de 
volgende week. Wij kijken terug op een 
hectische periode waarbij we vooral 
veel voldoening hebben gehaald uit de 

enthousiaste reacties van de parochia-
nen, want dáár hebben we het allemaal 
voor gedaan!! En nu maar hopen dat de 
planningen door de coronacrisis niet 
worden teruggedraaid vanwege een 
nieuwe uitbraak. Wij bidden in de vierin-
gen voor een steeds meer versoepelen 
van de maatregelen zodat we op niet al 
te lange termijn weer gewoon voor onze 
vieringen naar onze kerk kunnen gaan.

Pastoraatgroep en BCP

Mariakapel
De Mariakapel blijft voorlopig ook op de 
zondagen open. Dinsdag en donderdag 
van 9.30 uur tot 12.00 uur en zondag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Ook als er 
een viering is. Daar hangt een eenvou-
dig protocol. Wachten in de gang als 
er al twee mensen binnen zijn. Ook bij 
grotere drukte heeft iedereen zich daar 
keurig aan gehouden. Voor de Maria-
kapel kunt u gebruik maken van de zij 
ingang, voor de vieringen gebruiken we 
de hoofdingang. Wij zijn blij met de vele 
positieve reacties, dat men toch drie 
keer per week in de vieringloze periode 
naar de kerk kon komen om even te 
bidden en een kaasje op te steken.

BCP 

Informatie
Vooral in deze tijd is het zeker voor de 
vieringen van belang dat u de juiste 
informatie krijgt.  In de Samenstromen 
staat de informatie die aan het begin 
van de vorige maand bekend was. Die 
kan inmiddels verouderd zijn.
Op het tussenblad vindt u de informatie 
die een week vóórdat de Samenstro-
men bij u in de bus valt bekend was. 
Ook daar kan inmiddels iets aan veran-
derd zijn. Naast de zijdeur van de kerk 
hangt een overzicht van de vieringen die 
op het laatste moment nog kan worden 
aangepast en dus het meest actueel is.

Secretariaat

Parkeren in de Dorpsstraat
Even was het onduidelijk toen de ge-
meente berichtte dat er een totaal 
parkeerverbod kwam in de hele Dorps-
straat. Een aardige juriste, die zelf 
woont aan de Dorpsstraat, heeft een en 
ander uitgezocht voor alle buren. Wat 
blijkt? Er was nooit een parkeerverbod 
terwijl iedereen ervan uitging dat je 
alleen in de vakken mocht parkeren. En 
dat gebeurde dus niet altijd en gaf veel 
overlast. Nu het parkeerverbod er komt 
(voor beide zijden) is dat met uitzonde-
ring van de parkeervakken. Uiteraard is 
voor de kerkgangers het eigen parkeer-
terrein altijd te gebruiken.

BCP 

Protocol
Het protocol ligt in de kerk voor de 
mensen die een exemplaar mee willen 
nemen. 

In het kort de belangrijkste regels voor 
de kerkgangers:
• Binnenkomen: via de hoofdingang. 

Daar hebben we meer ruimte. De zij 
ingang is afgesloten.

• Buiten, als er gewacht moet worden, 
1,5 meter afstand houden van elkaar.

• Bij binnenkomen wordt iedereen af-
gevinkt op de inschrijflijst.

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk Clara parochie 
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Nieuwkoop

Lief en leed

Overleden
24 mei  Teun Simmerman  84 jaar
25 mei  Door Pouw-Maarsseveen  91 jaar

• Iedereen wordt gevraagd de handen 
te ontsmetten. Er is spray én gel aan-
wezig.

• Op twee tafels links en rechts van de 
ingang liggen papieren zakdoekjes 
die de kerkgangers zo nodig kunnen 
meenemen. Er liggen ook tissues om 
de handen af te vegen.

• Er staan afvalbakken voor de tissues 
en de zakdoekjes.

• Iedereen loopt via de zijpaden naar 
voren en vult eerst de aangegeven 
plaatsen aan het middenpad, zodat 
niemand langs iemand anders hoeft 
te gaan.

• Het middenpad wordt met een koord 
afgesloten bij binnenkomst.

Plaatsen
• In de kerk is met stickers aangegeven 

waar men mag plaatsnemen: 
• Of alleen,
• Of met twee (echtpaar), 
• Of met méér (gezin).

Viering:
Tijdens de viering mag er niet worden 
meegezongen. De bundels zijn wel be-
schikbaar, maar uitsluitend om mee te 
lezen.

Uitgaan: 
• Gereguleerd (bank voor bank) via de 

hoofdingang en het middenpad. Het af-
sluitkoord wordt op tijd weggenomen. 
Een vrijwilliger geeft aanwijzingen.

• Eventueel gebruikte liedbundels niet 
opbergen maar op de tafels achter in 
de kerk neerleggen, zodat die ontsmet 
kunnen worden na de viering.

• Collecte in schalen achter in de kerk 
op statafels, voor bij het verlaten van 
de kerk.

• De collecte wordt verwerkt door de 
vrijwilligers, waarbij handschoenen 
worden gebruikt.

• De bundels en de bovenkanten van 
de bankleuningen worden door de 
aanwezige vrijwilligers na de viering 
ontsmet.

• De kerk wordt na de viering geventi-
leerd. 

• Er is voorlopig geen koffiedrinken na 
de vieringen.

Als één en ander nog problemen ople-
vert gaan we kijken hoe het beter gere-
geld kan worden.

PG/BCP

Koor Allegro 
Donderdagavond 4 juni is het koor 
samengekomen in de kerk. Een aantal 
weken daarvoor was bedacht dat we 
op 4 juni konden starten met onze 
repetitie. Helaas met de nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van gezondheid 
en coronavirus t.a.v. koren, kon dit plan 
niet worden uitgevoerd. We lieten als 
bestuur de datum toch maar staan. 
Elkaar gewoon weer eens zien na 12 
weken was heerlijk. Het wel en wee van 
de afgelopen tijd werd verteld. Droevige 
momenten van het afscheid van een 
dierbare, moeder van een koorlid en 
een trouw fan en donateur van Allegro. 
Geboortes van kleinkinderen van koor-

leden en dirigent. De verjaardagen van 
koorleden en dirigent. Met als topper de 
verjaardag van Renée. Deze is zeker niet 
onopgemerkt voorbij gegaan. Renée be-
dankte ons allen voor deze bijzondere 
verrassing.

Het koor mag nog niet gaan repeteren. 
Ook het zingen bij vieringen is nog niet 
mogelijk. Hoe graag we ook zouden 
willen, voor u, voor de gemeenschap en 
voor onszelf. We staan eigenlijk te trap-
pelen van ongeduld, maar moeten re-
kening houden met ieders gezondheid. 
Hopelijk komt er tijdens het verschijnen 
van dit blad meer duidelijkheid voor de 
koren.

Wij, koorleden, dirigent, pianist en be-
stuur, wensen u vanaf deze plek een 
goede zomer. Geniet van de natuur 
en blijf vooral gezond, zodat we elkaar 
kunnen ontmoeten in de eerstvolgende 
viering die Allegro zal verzorgen. Wan-
neer dat zal zijn, ik hoop heel snel, maar 
de tijd zal het ons leren.
Hartelijke groet voor iedereen.

Koor Allegro, Joke van Tol

Op de foto’s het koor, dat keurig volgens 
het protocol voor de vieringen op gepaste 
afstand in de kerk zat.

Redactie

O.L.V. Hemelvaartkerk
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Nieuwveen
Clara parochie H. Nicolaaskerk

Vanuit het secretariaat
Het is stil op het secretariaat op donder-
dagmorgen en er is niet veel te doen. 
De tuinmannen zijn wel aanwezig. De 
tuin ziet er dan ook heel mooi uit. Toen 
alles werd stilgelegd door de coronacri-
sis, had ik eerst even het gevoel heerlijk 
even lekker niets. Niet naar de pastorie, 
niet oppassen. Maar na een paar weken 
is dat gevoel helemaal weg. Ik mis de 
vieringen in de kerk en ook de gezellig-
heid op donderdagmorgen. Maar geluk-
kig is er binnenkort weer een viering in 
onze kerk. En zijn wij ook in de zomer-
vakantie er elke donderdagmorgen van 
9.30 uur. tot 11.00 uur. Voor informatie 
over de vieringen en de intenties kunt u 
mailen naar nieuwveen@rkgroenehart.
nl of bellen 0172-538125, liefst voor of 
op donderdagmorgen. Wij wensen u 
een mooie zomer.
Tot slot willen wij degenen die eindexa-
mens hebben gedaan en geslaagd zijn 
van harte feliciteren hiermee. 

Medewerksters secretariaat Joke en Nel    

Bidden in coronatijd
Vroeger liepen onze pastoors en kape-
laans al brevierend door de tuin. Dat 
hadden ze goed bekeken. Heerlijk rust-
gevend! De afgelopen coronaweken heb 
ik heel wat afgewandeld, waarbij ik ove-
rigens heel geregeld een rondje door 
onze Nicolaashof liep en een kaarsje 
aanstak bij Maria. Tijdens die wandelin-
gen verwonderde ik mij vaak over Gods 
prachtige natuur. De planten, dieren en 
mooie luchten. Vanzelf komt er dan een 
gebed op om God daarvoor te danken. 
Of een Onze Vader of Wees gegroet. 
Al mediterend kan het niet anders dat 
ook de coronatijd met al zijn gevaren 
rondwaart door je hoofd. Dan kan het 
niet anders dan dat je bidt dat je gezin, 
familie en vrienden gezond blijven. 
Bidden kan overal. Vooral in deze coro-
natijd waarin niet gevierd mag worden 
in de kerk, realiseren we ons dat bidden 
eigenlijk zo makkelijk is. Als je in de tuin 
werkt, als je wandelt of fietst of even 

het kerkhof op loopt. Nu we weer gaan 
vieren en alles langzamerhand mis-
schien weer ‘normaal’ wordt, moeten 
we misschien toch eens terugdenken 
aan deze tijd. e-Waarin het niet zo moei-
lijk was om even te bidden tot God.

Riet Spekman

1,5 meter kerk
Aan de hand van richtlijnen van het 
bisdom zijn we weer voorzichtig gaan 
vieren. Goed handen schoonmaken, 
1,5 meter afstand houden, niet zingen, 
geen communie. Anders dan anders. 
Maar toch ook niet zó anders. God is 
overal. Maar in Nieuwveen voelen we 
dat in onze Nicolaaskerk toch speciaal. 
Het maakt niet uit dat we in de kerk ver 
van elkaar zitten, dat we geen commu-
nie krijgen en elkaar geen hand mogen 
geven bij de vredewens. We kunnen 
gelukkig weer samen vieren. ‘Samen 
bidden’ ‘Samen kerk zijn’.

Vanuit de Beheercommissie
Hierbij wat informatie over zaken die op 
dit moment spelen binnen de beheer-
commissie. Door de beperkingen als 
gevolg van de coronacrisis zijn enkele 
vergaderingen van de commissie verval-
len. Zaken waarover een besluit moeten 
worden genomen worden via de e-mail 
afgestemd.
John van der Zwaan heeft het penning-
meesterschap inmiddels overgedragen 
aan Harry Burgmeijer. Binnenkort zal 
door ons op een passende wijze af-
scheid worden genomen van John.
Helaas konden een paar geplande ac-
tiviteiten geen doorgang vinden. Een 
daarvan was het dauwtrappen op He-
melvaartsdag. Ook het champagneont-
bijt voor de vrijwilligers op 17 mei kon 
geen doorgang vinden. Zij houden het 
tegoed.
Het bouwplan voor de pastorie is in 
een nieuwe fase gekomen. Na over-
leg met het parochiebestuur en een 
vertegenwoordiger van het bisdom is 

het plan enigszins aangepast/verso-
berd. Het plan betreft zoals bekend 
vooral het verrichten van noodzakelijk 
groot onderhoud aan de pastorie, 
die geheel niet meer voldoet aan de 
huidige eisen op het gebied van veilig-
heid, hygiëne, inrichting etc. En een 
bescheiden aanpassing van de inrich-
ting die de gebruiksmogelijkheden van 
de pastorie voor onze parochiekern 
moet verbeteren/vergroten. Het plan 
is doorgerekend. Vervolgens heeft een 
ingeschakelde makelaar geconstateerd 
dat het bouwplan een dusdanige waar-
devermeerdering van het pand tot ge-
volg heeft dat dit de investering (ruim) 
overstijgt.
Op basis hiervan heeft het parochie-
bestuur een zogenoemd ambitieplan 
voor de verbouwing ingediend bij het 
bisdom. Vanuit het bisdom is hierop 
onlangs groen licht gegeven. Op basis 
hiervan kan nu het definitieve ontwerp 
voor het bouwplan worden opgesteld.
Wij houden u op de hoogte en zullen 
te zijner tijd zeker een beroep doen op 
vrijwilligers bij de uitvoering van het 
plan.

De beheercommissie

Vanuit de Pastoraatgroep
Wij hadden in de vorige Samenstromen 
helemaal geen nieuws, daar alles al was 
gezegd in de Samenstromen van mei. 
We hebben nu wel weer wat te melden.

mailto:nieuwveen@rkgroenehart.nl
mailto:nieuwveen@rkgroenehart.nl
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We zijn  druk bezig met wat wel en wat 
niet kan in de nieuwe ‘1,5 meter samen-
leving’ in de kerk. Met de richtlijnen van 
het RIVM, het Bisdom en ons Pastorale 
team, komt er langzamerhand zicht in 
wat ons te doen staat. U heeft vast al 
gehoord dat we gaan starten in een 
weekend. De doordeweekse viering 
wordt later ingedeeld, wanneer precies, 
dat weten wij ook nog niet. 
Als u naar de Heilige Mis wilt zult u, wat 
het weekend betreft, moeten reserve-
ren. Er mogen namelijk maar een be-
perkt aantal mensen in de kerk zitten in 
Nieuwveen en Zevenhoven, wegens de 
afstand van elkaar. Zonder reservering 
kunnen wij u niet toelaten in de kerk.
U krijgt binnenkort allemaal een brief 
thuis, waarin precies komt te staan hoe 
we dit alles ingedeeld hebben. Vanwege 
de coronacrisis wordt er niet gezongen 
in de kerk en wordt het gebruik van de 
Heilige Communie nog even uitgesteld. 
Met andere woorden: het opstarten zal 
geleidelijk gaan, er wordt geen enkel 
risico genomen.
Aan het eind van een zondagse viering 
wordt u vriendelijk verzocht om gelijk 
naar huis te gaan of u gaat met iemand 
mee. Wij schenken voorlopig geen kof-
fie in de kerk. Mocht u naar een andere 
kerk in onze Federatie de Heilige Mis bij 
willen wonen, dan moet u reserveren bij 
die desbetreffende kern.
Het hangt van hun protocol af of u toe-
gelaten wordt. Houd de website van 
rkgroenehart.nl in de gaten, daar staat 
al het nieuws op. Voorlopig blijven de 
zondagvieringen uitgezonden worden 
via YouTube (kijkt u op de website www.
rkgroenehart.nl en daar vindt u een link 
naar YouTube)  en doordeweeks via 
Facebook.
Tot slot kunnen we u vertellen, dat er 
in de zomermaanden juli en augustus 
een zomerrooster wordt gehanteerd, 
er wordt om en om in Zevenhoven en 
Nieuwveen gevierd.
Mocht het niet geheel duidelijk zijn, dan 
kunt u zich altijd wenden tot de website 
van de Federatie: www.rkgroenehart.nl.
Hopelijk tot gauw,

Marian Berkhout en Miranda Voorend.
Namens de Pastoraatsgroep Nieuwveen/

Zevenhoven

Tv- en livestream vieringen
Heel regelmatig hoorde ik mensen uit 
onze parochiekern vertellen over de 
tv-vieringen of livestream-vieringen van 
onze federatie, die ze meegevierd had-
den. Het heeft voor heel veel mensen 
veel betekend dat toch regelmatig een 
eucharistieviering meegevierd kon wor-
den. En dat zal nog wel even zo blijven. 
Pastoraal team en alle mensen die dit 
georganiseerd hebben: Hartelijk  
bedankt!

Riet Spekman

De penningmeester
Ik had mijn eerste halfjaar als pen-
ningmeester wel een beetje anders 

voorgesteld. Ik dacht elke maand een 
BCP-vergadering, wat werk aan de actie 
Kerkbalans en de bankrekening behe-
ren. Hoe anders werd alles toen de kerk 
dicht moest.

Kerkbalans
De actie Kerkbalans was veel meer 
werk. Samen met de ledenadministra-
teur bepalen wie een brief moesten 
ontvangen. Samen dagenlang de brie-
ven + boekjes printen en in enveloppen 
doen; daarna sorteren op bezorgwijken. 
Gelukkig zijn er veel vrijwilligers/bezor-
gers die de enveloppen samen met de 
Samenstromen bij u in de bus hebben 
gedaan, dank daarvoor.
De actie Kerkbalans loopt redelijk goed, 

NieuwveenH. Nicolaaskerk

http://www.rkgroenehart.nl
http://www.rkgroenehart.nl
http://www.rkgroenehart.nl
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Clara parochie 

Lief en leed

Overleden
 11 mei  Richarda Catharina van Dongen-van Kints  98 jaar

veel parochianen hebben al een bij-
drage overgemaakt, tot eind mei is door 
circa 23% van de parochianen die een 
brief hebben ontvangen een bedrag op 
rekening van de BCP Nieuwveen over-
gemaakt.
Dat betekent echter ook dat door 77% 
van de parochianen nog geen bijdrage 
is overgemaakt. Ik wil u hierbij vragen 
dat alsnog te doen om onze kerk en ge-
loofsgemeenschap in stand te kunnen 
houden. Na de zomervakantie zullen wij 
degenen die nog niet hebben overge-
maakt alsnog benaderen.

Collecte, misintenties, kaarsen
Door de sluiting van de kerk er zijn geen 
collecten en misintenties en daardoor 
zijn in het geheel geen andere inkom-
sten. De opbrengst van de kaarsen bij 
de Maria-schildering in de pastorietuin 
levert per saldo niets op; er worden wel 
veel kaarsjes aangestoken maar dat 
is net genoeg om de aanschaf van de 
kaarsen te dekken.

Gelukkig mag de kerk binnenkort weer 
open voor vieringen zij het met beperkt 

Clara parochie 

aantal parochianen en met strikte re-
gels. Dat is hoopvol!

Groet Harry Burgmeijer

Kleur, kleur en nog eens kleur!
Kleuren beheersen voor een heel groot 
gedeelte de stemming van mensen. 
Als de herfst en de winter zich aandie-
nen dan zakt de stemming, net als de 
thermometer, naar een bedenkelijk 
laag niveau. Dat kan soms duren van 
oktober tot en met april. En als dan het 
voorjaar en de zomer zich eindelijk aan-
dienen, dan slaat ook onze stemming 
om in een positieve gemoedstoestand 
en opgewektheid. Het is in mijn gedach-
tegang ook een normaal gevolg van ons 
doen en laten van een grauwe donkere 
en kale natuur naar een enorme vari-
atie aan overweldigende kleurenpracht 
en allerhande geluiden die ons ten deel 
vallen. De bomen en struiken laten 
hun bladeren toch weer aan ons zien. 
De vogels testen hun stembanden om 
ons te laten horen dat zij er ook weer 
zijn. De bloemen met al hun kleuren en 
geuren stemmen ons helemaal tot volle 

tevredenheid. Dat alles zie je nu ook in 
de Nicolaashof, echt een stukje paradijs 
op aarde!! 
Maar naast de enorme beuken en bloei-
ende planten hebben wij in de Nicolaas-
hof ook een paar prachtige waterpar-
tijen met een grote hoeveelheid vissen. 
Een lust voor het oog om al die oranje 
vissen in een blakende gezondheid te 
zien zwemmen. Het onderhoud van de 
vijver met goudvissen wordt gedaan 
door één persoon. Elke week wordt de 
waterloop met grind schoon gespoeld 
om groen aanslag te voorkomen. Zo-
doende blijft de vijver glashelder. Daar-
naast zijn er nog de waterdoorlaatpun-
ten die ervoor zorgen dat er voldoende 
water van de Ringsloot naar het Ursu-
laterrein spoelt. De doorlaatpunten zijn 
allemaal voorzien van roosters om het 
drijfvuil en de kreeftjes tegen te hou-
den. Ook daar is één persoon elke week 
mee bezig. Op die manier blijft alles 
schoon en intact. 
Kortom door alle tuinvrijwilligers is en 
blijft het een echt stukje paradijs. Kom 
gerust ook genieten!!

De tuinvrijwilligers  

H. Nicolaaskerk   

Pluk de dag! 
Geniet van het leven
Morgen lijkt dichtbij,
morgen is nog ver
Morgen is het misschien voorbij

Pluk de dag!
Geniet van het leven
Gisteren was een cadeau
Gisteren is een herinnering

Pluk de dag!
Geniet van het leven
Vandaag moet het gebeuren
Geef die zoen, maak dat
compliment
Geniet met volle teugen

Pluk de dag!
Zorg dat je gelukkig bent in
het leven

Geniet van alles wat het leven
je biedt
Want al denk je dat morgen je
wordt gegeven….

Zeker weten doe je het niet!

Pluk de dag!
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Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Misschien hebben we als u dit leest 
de eerste kerkdienst in Noorden weer 
gevierd. Met alle beperkingen, dat wel. 
We proberen zo creatief mogelijk met 
de beschikbare plaatsen om te gaan, 
zingen mag alleen door de organist en 
cantor, meezingen mag (nog) niet. Ter 
communie gaan heeft ook nog te veel 
haken en ogen om dit waardig te kun-
nen doen. Wij zien er daarom voorlopig 
nog van af. Wij hopen dat u hier begrip 
voor zult hebben.

Om weer te mogen vieren vergt wel veel 
van ons vrijwilligerskorps. Extra schoon-
maken, stickers plakken op de banken, 
toezichthouden en nog een aantal za-
ken die geregeld moeten zijn. Elders in 
de Samenstromen vindt u informatie 
over de manieren waarop u zich kunt 
aanmelden om aanwezig te zijn bij een 
kerkdienst. Ja, u leest het goed, wij vra-
gen of u zich wilt aanmelden. Vroeger 
was dat wel eens voor een kerstnacht, 
als er verwacht werd dat het te druk 
zou worden. Nu moet het omdat er een 
indeling van de zitplaatsen gemaakt 
moet worden. Bij de aanmelding zal u 
gevraagd worden naar uw gezondheid. 
Wij vragen u ook om zich aan de aan-
wijzingen te houden van de vrijwilligers 
die u een plaats aanwijzen. Wij moeten 
ons aan een protocol houden omdat we 
anders niet samen mogen vieren. 

Om iedereen gedurende de zomer-
maanden te ontlasten (zowel vrijwil-
ligers als het pastoraal team) hebben 
we besloten om in de maanden juli en 
augustus om de week een viering in 
Noorden te houden. Als er geen viering 
in Noorden is, is er wel een in Zevenho-
ven en Nieuwkoop. In het rooster van 
vieringen achter in deze Samenstromen 
kunt u lezen wanneer er in Noorden een 
viering is (en natuurlijk ook op de websi-
te van de federatie). Augustus willen we 
afsluiten met een buitenviering, als dit 
tenminste organisatorisch en vergun-
ning technisch mogelijk is. 

In het aprilnummer van Samenstro-
men schreven we een stukje over de 
leesgroepen rond het boek ‘Als God 
renoveert’ van de Canadese priester 
father Mallon. Verdeeld in twee groepen 
in de federatie hebben 35 mensen met 
elkaar dit boek gelezen en besproken. 
Pastoor Mallon heeft in zijn parochie 
een verandering in gang gezet die er 
inmiddels toe geleid heeft dat zijn paro-
chie weer groeit en tot bloei komt. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Er wordt 
de vergelijking gemaakt met een bus die 
al vele jaren stil staat. Als de bus plot-
seling weer gaat rijden, wordt dit door 
de inzittenden als eng en bedreigend 
ervaren. De veranderingen die pastoor 
Mallon doorvoerde begonnen klein, de 
bus werd niet zomaar van de handrem 
gehaald. Hij begon met de mensen bij 
de ingang van de kerk welkom te heten. 
Als hij zelf niet op tijd aanwezig kon zijn, 
namen parochianen dit over. Daarnaast 
ontwikkelde hij met zijn team een beleid 
en droeg dit ook tijdens zijn preken uit 
(hij spijkerde als het ware een eindbe-
stemming op de bus). Het beleid be-
stond uit het inspireren en motiveren 
van vrijwilligers, om door middel van 
Alpha-cursussen zich te laten verdiepen 
in de Kerk en daarna als vrijwilliger door 
te laten groeien. 

Een eerste stap gaan we nu noodge-
dwongen al doorvoeren, we heten 
iedereen bij de ingang van de kerk 
persoonlijk welkom en vragen naar de 
gezondheid. Een tweede stap willen we 
samen met collega-kerken gaan opzet-
ten die al meer ervaring hebben met 
Alpha-cursussen. Eigenlijk is het woord 
cursus wat ongelukkig gekozen. De 
Alpha is een kennismaking met de men-
sen die samen de kerk vormen. Bij el-
kaar komen, met elkaar praten, samen 
een hapje eten en delen wat je beweegt 
en motiveert. De bijeenkomsten zijn 
informeel en we hopen zo meer men-
sen te betrekken bij de kerken en meer 
‘samen’ te gaan leven en dit uit te dra-

gen. Binnenkort leest u meer over dit 
initiatief.

Na de zomer gaan er ook weer nieuwe 
leesgroepen starten om nog meer paro-
chianen bekend te maken met ‘als God 
renoveert’. Zoals ik in april al schreef: 
De ‘Methode Mallon’ is zeker geen won-
dermiddel en zal er ook niet voor zor-
gen dat volgend jaar onze kerken weer 
vol zitten. Het is wel een boek wat het 
waard is om gelezen en besproken te 
worden om er uit te halen wat in onze 
gemeenschappen past en werkt. Van 
harte aanbevolen!
Meer informatie en opgeven bij het pas-
toraal team en de pastoraatsgroep.

Tot ziens in een van de vieringen, pret-
tige vakantie en bovenal: blijf gezond.

Beknopt financieel bericht  
Bestuur BCP
In het eerste halfjaar zijn er weer een 
aantal terugkerende onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd, waaronder de 
controle van het wijzerwerk en het luid-
apparaat in de kerktoren, onderhoud 
voor de grasmaaimachine, extra ma-
chinale hulp t.b.v. tuinwerkzaamheden 
buiten en al het uitstekende, getrouwe 
werk van de Tuinploeg, de glazenwas-
ser buiten en al het uitstekende, ge-
trouwe werk van de Witte Tornado’s, 

Martinus mag weer voorzichtig op gang komen…   
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Noorden

onderhoud van de verwarmingsinstal-
latie, jaarlijkse gemeentelijke heffingen 
etc. Gelukkig staan daar ook inkomsten 
tegenover waaronder de Kerkbalans. 
Inmiddels is er al € 24.000,- bijgeschre-
ven. Wij zijn verheugd dat u onze lokale 
geloofsgemeenschap H. Martinus, als 
deelgemeenschap van de Heilige Clara 
Parochie, op deze manier steunt. 

Namens het BCP Bestuur, hartelijk dank 

voor uw gift.

Verbondenheid in coronatijd
Omzien naar elkaar…
Emmie heeft in de periode van maart, 
april en mei, kaarten verstuurd aan pa-
rochianen namens de Diaconie-Bezoek-
groep. Jan heeft op de fiets veel kaarten 
rondgebracht. Daarnaast hebben wij 
met regelmaat telefonisch contact opge-
nomen en een luisterend oor geboden.
Omdat de kerk tijdens het Hoogfeest 
van Pasen gesloten was, is er een Paas-

groet bezorgd bij enkele parochianen.
Als pinkstergroet zijn er kaarten ver-
stuurd met een kaars erop, in verband 
met de Pinkstergedachte op de televi-
sie: 'Voor wie steek jij een kaarsje op?' 
Op de kaart schreef Emmie een gedicht 
uit 'eigen-hand'; 

Op Eerste Pinksterdag steken wij voor 
iedereen, een kaars in de Mariakapel aan;

bidden om kracht en vertrouwen,
in de hoop dat het goed zal gaan!

Dat op verdrietige donkere dagen en  
moeilijke momenten van het leven,

het vuur en de kracht van de Heilige Geest, 
licht en warmte, troost en vrede zal geven!

Ondanks deze onzekere coronatijd,
wensen wij iedereen een fijne en zonnige 
vakantie toe!

Groeten van Emmie en Jan Tersteeg

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-

Alledag-geloof



18     www.rkgroenehart.nl

We mogen weer!
Eindelijk was daar dan het schrijven 
van de bisschoppen, waarin zij, met 
inachtneming van RIVM-maatregelen, 
ons vertelden op welke manieren wij 
weer mogen vieren. Natuurlijk wil je 
dan niets liever dan de deuren direct 
open gooien en iedereen verwelkomen 
die ernaar hunkert om weer samen 
naar de kerk te kunnen gaan, maar net 
als bij horeca, scholen en dergelijke, 
gaat daar een logistieke operatie aan 
vooraf, die je niet zomaar even uit je 
mouw schudt. Hoe plaats je de men-
sen in de banken, met die 1,5 meter 
afstand die je aan moet houden? Wat 
zijn de looprichtingen in de kerk en hoe 
zorg je ervoor dat iedereen zich daar 
ook daadwerkelijk aan houdt? En wat 
doe je dan als BCP? Je gaat de kerk in 
met een stapeltje briefjes, die je in de 
kerkbanken legt als teken dat daar ie-
mand mag zitten. Dan ga je jezelf afvra-
gen: kan dit wel op deze manier, hoe 

gaat het met elkaar passeren, wat doe 
je met echtparen, moeten die geschei-
den in de bank plaatsnemen? En dit zijn 
lang niet alle vragen. Het is een enorme 
puzzel, waarbij elke actie een gevolg 
oproept. Soms ontdek je: hé, dit kan 
niet, hier loopt het vast. Blaadjes weer 
weggehaald en opnieuw beginnen. Er 
gaan heel wat uurtjes in zitten, voordat 
je de regels op een veilige manier hebt 
toegepast. Wellicht dat u bij het ont-
vangen van deze Samenstromen al een 
keer naar de kerk bent geweest. Wel-
licht vindt u al deze maatregelen nogal 
overdreven, maar alle gebeurtenissen 
in de afgelopen maanden hebben ons 
wel laten zien dat er met dit corona-
virus niet valt te spotten. Willen we 
blijven vieren zonder nieuwe uitbraken, 
dan zullen we ons allemaal aan de re-
geltjes moeten houden. En dat lijkt ons 
toch een klein offer, nu we eindelijke 
weer mogen! 

Kerk open juli - augustus

Ook dit jaar is de kerk in de zomer-
maanden juli en augustus op de 
woensdag en vrijdagmiddag weer 
open van 13.00 tot 17.00 uur.  
Voor gebed, om tot rust te komen of 
zomaar eens rond te kijken.

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Viering van  
Maria Tenhemelopneming  
15 augustus om 19.00 uur
Vanaf 1 juli mogen we weer vieren met 
100 personen. Dit mag dus zeker in de 
openlucht en dat komt mooi uit, want bij 
de Lourdesgrot is ruimte genoeg voor 
100 gelovigen die samen willen komen 
om het feest van Maria Tenhemelopne-
ming te vieren. Hulpbisschop Hoogen-
boom zal de celebrant zijn. 
Het is natuurlijk niet het grootschalige 
feest, dat wij gewend zijn te vieren, met 
bezoekers uit allerlei dorpen uit de om-
geving. Vanwege de coronamaatregelen 
willen wij nu in eerste instantie de eigen 
parochianen de gelegenheid geven om 
deze viering bij te wonen. Daarom heb-
ben wij het volgende reserveringsplan 
opgesteld. Reserveren voor de parochi-
anen uit Zevenhoven: telefonisch via nr. 
0172-538291 op 7 augustus tussen 9.00 
en 12.00 uur Gelovigen van buiten Zeven-
hoven kunnen op 14 augustus, ook weer 
tussen 9.00 en 12.00 uur, informeren  
of er nog plek is en dan eventueel reser-
veren. 
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Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Opbrengst Vastenactie doosjes
Op 12 en 13 maart, nog net op tijd, 
hebben we de vastendoosjes uitge-
deeld op basisschool ter Does. We 
hebben verteld over de kinderen uit 
Kameroen, Bangladesh en Kenia die 
graag naar school wilden of een oplei-
ding wilden gaan volgen. En toen kwam 
het coronavirus en gingen de kinderen 
niet meer naar school en konden we 
hen niet meer enthousiast maken om 
te sparen. Maar gelukkig zijn er nog 
26 kinderen die hun doosje hebben 
bewaard en misschien wel hebben 
doorgespaard. De opbrengst van deze 
doosjes is € 134,97. Wat nog een heel 
mooi bedrag is. Onze complimenten 
en onze hartelijke dank. Ook namens 
al die kinderen die nu boeken kunnen 
gaan kopen om te studeren.

MOV Twan Goes en Jeanne Borst-Ouds-
hoorn

Korenoverleg
Twee keer in het jaar komen afgevaar-
digden van het Nederlandstalig koor, 
LEF, Inspiratie en Enjoy bij elkaar. We 
krijgen een lijst thuis gestuurd van Paul 
Wolvers en het secretariaat met de 
vieringen van 1 januari tot 1 juli of van 
1 juli tot 1 januari. Hierop staan alle 
zondagvieringen van 9.15 uur of 11.15 

uur. Op deze lijst staan ook de bijzon-
dere vieringen, niet alleen Kerst, Pasen 
of Pinksteren maar ook b.v. Maria ge-
boorte, Maria lichtmis, Allerzielen en de 
advent. Je kiest dan thuis een zondag 
uit wanneer je met je koor wilt zingen. 
Het kan voorkomen dat er twee koren 
op dezelfde zondag willen zingen, daar 
is het overleg voor. Naar de zondagen 
die niet zijn ingevuld kijkt Nostalgie of 
zij daar kunnen zingen. 
Dit jaar zijn we in mei bij elkaar ge-
weest. Naast het invullen van de lijst 
hebben we het gehad over de vieringen 
in Drieluik. We vonden allemaal dat er 
goed werd meegezongen tijdens de 
vieringen. Helaas zijn we al een paar 
maanden niet aan het zingen vanwege 
het coronavirus. Het is nog maar de 
vraag of we ons ingevulde rooster gaan 
gebruiken. Voorlopig is het protocol 
geen zang of alleen een cantor en u 
mag niet meezingen!!! Jammer want 
er is niets leuker en mooier dan met 
elkaar te zingen. Ik hoop dat er snel 
een onderzoek komt waaruit blijkt dat 
we weer met elkaar kunnen zingen. 
Tot zover wordt het alleen luisteren. 
Als u 4 of 5 juli bij de viering aanwezig 
bent kunt u horen hoe mooi er door de 
koren werd/wordt gezongen, door alle 
koren vóórdat er brand kwam.

Jeanne Borst, pastoraatgroep

Oproep!  
BHV en gastheer / -vrouw
Vanaf juli gaan er weer vieringen ge-
houden worden. Er is dan bij iedere 
viering een persoon met BHV nodig.

LEF 
(Liturgisch Ensemble Femina) 

Tevens is er minimaal 1 (liever 2) gast-
heer / -vrouw nodig. Dit i.v.m. plaatsen 
aanwijzen en looproutes. Wilt u zich 
melden bij de BCP of het secretariaat?

Misintenties ‘inhalen’
Vanaf 19 juli a.s. zijn er weer vieringen 
in De Schuur in Hoogmade. U kunt zelf 
de intenties die u opgegeven had voor 
de periode van 15 maart tot 19 juli nu 
opnieuw aan het secretariaat melden, 
door deze per e-mail of via een briefje 
in de brievenbus van het secretariaat 
met een nieuwe datum door te geven. 
U mag ook bellen op dinsdagochtend 
tussen 9.30 uur en 10.30 uur.

Lief en leed

Overleden
14 april  Wilhelmina Cornelia van Mil-van Leeuwen  83 jaar
21 april  Engelina Antonia Zonneveld-Verbeek  78 jaar
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Hoogmade/Woubrugge

Onze bloeiende parochiekern 
wil herbouw van de kerk
Op 19 juni hebben onze vrijwilligers een 
kijkje kunnen nemen in de opgeruimde 
kerk, die nu veilig kan worden betreden. 
Het puin en de verbrande resten zijn 
afgevoerd en de loshangende delen in 
de toren zijn verwijderd. 
De afgelopen weken hebben de inwo-
ners van Hoogmade en Woubrugge een 
enveloppe in de brievenbus ontvangen 
met de Actie Kerkbalans. Dit jaar super-
belangrijk. Ondanks dat de kerk goed 
verzekerd is, is het belangrijk dat er een 
goed plan is voor de herbouw van de 
kerk. Dat betekent dat er een bloeiende 
geloofsgemeenschap is met veel initi-
atieven en inspirerende vieringen. En 
daarbij niet te vergeten de betalende 
parochianen die via een ‘donateurschap’ 
hun steun geven aan de kerk. 
De zomer komt eraan. En na vier maan-
den mogen we weer kerkvieringen gaan 

houden. Vanaf 1 juli mag dat (als RIVM 
en Bisdom het toestaan) weer tot 100 
mensen. Al snel was er een plan om 
een viering te houden in onze kerk. Een 
openluchtviering, waarin we vooruit 
kijken naar de toekomst en gaan dro-
men over een bloeiende parochiekern. 
Een plattegrond is gemaakt, waaruit 
blijkt dat we 84 parochianen kunnen 
ontvangen. We zullen dan alle stoelen 
1.5 meter uit elkaar plaatsen en een 
viering houden op zaterdag 4 juli om 
16.00 uur en zondag 5 juli om 9.15 uur 
in onze kerk.
Het vieren is anders geworden in deze 
tijd. Het Bisdom heeft een protocol ge-
maakt waarin staat dat we niet mogen 
zingen. Dus dat wordt klappen en in je 
hart meezingen tijdens de vieringen. 
Er wordt geen Heilige Communie uit-
gereikt. Als u naar de kerkviering wilt 
komen, is reserveren heel belangrijk. U 
kunt reserveren door een mail te sturen 

naar de beheercommissie (bcp_hoog-
made_woubrugge@rkgroenehart.nl) of 
via een briefje in de brievenbus bij het 
secretariaat. Laat wel uw contactgege-
vens achter (mailadres of telefoonnum-
mer), dan weten we u te vinden, als we 
iets moeten doorgeven.
Voor de reguliere vieringen is Drieluik 
te klein. Er kan niet goed geventileerd 
worden en we kunnen dan slechts 22 
parochianen ontvangen. Vandaar dat nu 
gewerkt wordt aan een draaiboek om 
de vieringen vanaf 19 juli in De Schuur 
te organiseren. Er zijn voldoende vrijwil-
ligers om wekelijks vieringen te houden; 
met name voor de opbouw, schoon-
maak en coördinatie.
De BCP krijgt veel vragen wat er met de 
kerk gaat gebeuren: wordt hij herbouwd 
of komen er huizen?
Wij hebben als BCP een lange ter-
mijnplan in de maak waaruit blijkt dat 
herbouw onder voorwaarden finan-
cieel mogelijk is. Besluitvorming over 
de toekomst van onze kerk is niet te 
verwachten voor het einde van 2020, 
waarbij we als BCP aan het Parochiebe-
stuur en het Bisdom moeten bewijzen 
dat Hoogmade en Woubrugge ook in de 
toekomst een actieve geloofsgemeen-
schap hebben.
We houden u op de hoogte.

De Beheercommissie Parochiekern  
Hoogmade/Woubrugge

Alphacursus,  
wat is dat eigenlijk?
Alpha wil zeggen: het begin. Zoals Alpha 
ook de eerste letter van het Griekse alfa-
bet is. Ergens in het evangelie wordt van 
Jezus gezegd dat Hij de Alpha en Omega 
is, begin en einde.Zo is de Alphacur-

sus ook een begin, een ontdekken van 
het christelijk geloof. Dat kan zijn voor 
iemand die niet gelovig is, maar wel 
nieuwsgierig. Maar ook als je wel gelovig 
bent, is Alpha een fijne opfrissing. Wat 
is ook al weer de kern van het geloof? 
Waar gaat het eigenlijk om bij God, 

waarom moest Jezus sterven aan het 
kruis en wie of wat is eigenlijk de heilige 
Geest? Wat geloof ik nu eigenlijk?

Alpha in Hoogmade
In het najaar is er een Alpha in de kerk-
zaal van de Protestantse Gemeente in 
Hoogmade. De gezamenlijke kerken 
van Hoogmade en Woubrugge bieden 
deze cursus vrijblijvend en gratis aan. 
Op dinsdag 22 september is er een 
kennismakingsavond inclusief maaltijd, 
Coronaproof. Alpha geeft je de kans om 
de zin van het leven te onderzoeken, 
laagdrempelig, leerzaam en ontspan-
nen. Meer info: www.alphacursus.nl of 
neem contact op met mij.

Pastor Marjo Hoogenbosch

O.L.V. Geboortekerk

mailto:bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
mailto:bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
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Franciscus parochie 

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Sint Jan de Doperkerk

Het werk aan de kerk gaat  
gewoon door...
Corona of niet, het onkruid blijft groei-
en op de begraafplaats en het gras en 
de heggen groeien door, rondom ons 
mooie kerkgebouw. Wekelijks komen 
diverse vrijwilligers bijeen, om het on-
derhoud van het terrein rondom de 
kerk en pastorie, alsmede het kerkhof 
te verzorgen. Een paar uurtjes in de 
week vrijwilligerswerk staan garant voor 
een net kerkterrein.
En ieder neemt zo zijn eigen taak op 
zich. Heggen snoeien, gras maaien, blad 
blazen, schoffelen, etc. Op zo’n groot 
terrein heb je geen zorgen over de an-
derhalve meter afstand onderling. En 
natuurlijk een kopje koffie met elkaar. 
De stoelen staan buiten, met het mooie 
weer van de afgelopen tijd, maar wel op 
gepaste afstand. Bij minder goed weer 
kunnen wij in de onlangs opgeknapte 
serre koffiedrinken, ook weer met de 
stoelen     ruime afstand. Zo is er een 
gezellige onderlinge stemming, waar 
ook nog wel andere vrijwilligers graag 
even bij aansluiten. Meestal was ook 
Pastor Bosma een graag geziene gast 
bij de koffieronde. En nu is ook Kape-
laan van Paassen regelmatig aanwezig 
bij de koffie.Ons BCP-bestuurslid Cor 
Zemel was ook elke donderdagmiddag 
aanwezig. Helaas is Cor ons plotseling 
ontvallen. Een domper was dat wij zijn 
uitvaart niet volledig konden bijwonen. 
Wel konden wij samen met de BCP een 
erehaag vormen buiten de kerk.
Sommige mensen denken dat de kerk 
gesloten is en dat er momenteel niets 
gebeurt. Niets is minder waar. De 
werkzaamheden gaan door en de vrij-
willigers ook. Wij hopen dat Kapelaan 
van Paassen zich hier echt thuis gaat 
voelen.

Namens de tuin- en klusjesmannen,  
Cor Rijkelijkhuizen

Welkom in Leimuiden  
Kapelaan van Paassen
Per 1 april jongstleden is Pastor Bosma 

in Lisse gaan wonen en liet het appar-
tement in Leimuiden achter zich. Over 
enige tijd zal Kapelaan van Paassen zijn 
intrek nemen in het appartement boven 
de pastorie van de Rooms Katholieke 
Kerk St. Jan de doper van Leimuiden en 
Rijnsaterwoude.
Alvorens het zover is, moet het apparte-
ment flink onder handen genomen wor-
den. Nieuwe mensen, nieuwe wensen. 
De muren en de plafonds worden weer 
opgefrist. In overleg met de Kapelaan 
krijgt het houtwerk een andere kleur en 
enkele timmermannen lossen de onvol-
komenheden op. Onze pastorie is een 
rijksmonument en dat vereist vakkun-
dige zorg van het onderhoud.
Het was Jaap Obdeijn, die in 2002 het 
hele appartement destijds heeft geschil-
derd. Na elke wisseling van bewoner is 
wel opknapwerk gedaan, maar nu krijgt 
alles nog een keer de aandacht.
Enkele vrijwilligers zijn enthousiast aan 
het werk gegaan, maar het is heel veel 
werk. Ieder werkt in een apart vertrek, 
om zodoende voldoende afstand te 
houden in verband met het coronavirus. 
Er is nog geen datum te noemen dat 
de werkzaamheden klaar zijn. Er is nog 
geen planning te maken, dat de verhuis-
wagen kan voorrijden. Er wordt voorlo-
pig nog volop gewerkt.

Akkoord gaat door via Zoom!
Het koorseizoen is afgelopen. Wat een 
bizar jaar. Geen Palmpasen viering, 
geen Eerste Heilige Communie, geen St. 
Jans feest. Wat ben je dan blij met de 
digitale wereld. 
Via Zoom heb-
ben we met 
elkaar gere-
peteerd. Na-
tuurlijk niet zo 
leuk als in de 
kerk, maar we 
konden elkaar 
wel elke week 
zien en horen. 
En we hadden 
veel tijd voor 

nieuwe dingen, langer inzingen, of ge-
woon lekker wat kletsen. 
Het seizoen wordt zaterdag 27 juni 
afgesloten tijdens de uitgaansdag. Dit 
gaat namelijk gewoon door! Uiteraard 
houden we rekening met de richtlijnen, 
en we gaan er een hele leuke dag van 
maken met elkaar.
De maanden juli en augustus hebben 
we vakantie. Op dinsdag 1 september 
beginnen de repetities weer. Dan gaan 
we ons voorbereiden op de Eerste Hei-
lige Communie. Daar gaan we met het 
koor deze keer op een hele speciale ma-
nier aan meewerken. We kunnen daar 
overigens nog best wat hulp bij gebrui-
ken. Hoe meer stemmen hoe vreugd. 
Dus: zit jij op de basisschool of op het 
middelbaar onderwijs en vind je het ook 
leuk om te zingen. Kom dan gezellig op 
het kinder- tienerkoor Akkoord. Wil je 
meer weten? 
Bel dan Marina van Dam (onze dirigen-
te) : 06-12136308 

Fijne vakantie allemaal, 
Meg van de Hoorn 



22     www.rkgroenehart.nl

Bartholomeus
Bartholomeus wordt genoemd tussen 
de namen van de overige apostelen. In 
de Bijbel en ook in bijvoorbeeld Eucha-
ristisch Gebed. Voor het overige is er 
geen persoonlijk verhaal bekend over 
hem. In het Johannes evangelie is spra-
ke van Nathanaël, die onder de vijgen-
boom zit (een dergelijke uitspraak staat 
in de Hebreeuwse traditie voor het be-
studeren van de Tora). Er wordt gedacht 
dat de volledige naam van deze leerling 
Nathanaël bar Tolmai (vertaald: Natha-
naël zoon van Tolmai) zou zijn geweest, 
maar dat is niet echt te achterhalen. 
Ongeacht of dit klopt, voor mij is Sint 
Bartholomeus om een aantal rede-
nen bijzonder. In de eerste plaats als 
naamgever aan mijn ouderlijk huis, dat 
op historische grond staat. Boven de 
entree bevindt zich een gevelsteen met 

een afbeelding van deze heilige. Zelf 
draag ik altijd een afgeleide van die af-
beelding. 
Van de Heilige Bartholomeus wordt ge-
zegd dat hij na Jezus’ Hemelvaart heeft 
gepreekt in (Voor-) Azië (Armenië, Me-
sopotamië en ook in India). Voor mij is 
dat een linkje naar mijn eigen roeping, 
die zich ook heeft afgespeeld in Azië, al 
was dat dan nog nèt iets verder weg, in 
Indonesië. 
Ook op een andere manier speelt Bar-
tholomeus een rol in mijn leven. Hij 
heeft de Blijde Boodschap uitgedragen 
in gebieden waar de mensen God (nog) 
niet kenden. Om God aan anderen, ker-
kelijk en buitenkerkelijk, beter te leren 
kennen kun je het beste in begrijpelijke 
taal proberen te spreken, te midden 
van de mensen staan en proberen te 
delen in hun leven. Zoals in mijn vorige 
parochies, hoop ik dat ook in de H.H. 
Clara en Franciscus parochiefederatie 
te doen.

Net als nu werd ook toen de Blijde 
Boodschap niet overal met evenveel en-
thousiasme ontvangen. Toch hield Bar-
tholomeus tot het einde van zijn leven 
vol, tot hij op een minder prettige wijze 
om het leven werd gebracht; gekruisigd, 
gevild en/of onthoofd. Die combinatie 
kwam in de streek van zijn dood (Al-
banopolis, Armenië) wel vaker voor. 
Het mogen en kunnen verkondigen van 
de Blijde Boodschap vraagt soms om 
uithoudingsvermogen. ‘Tenir jusqu’au 
bout’ ofwel: ‘Vasthouden/volharden tot 
het einde’.
In de Sixtijnse Kapel staat Bartholomeus 
afgebeeld met zijn gevilde huid in zijn 
handen. De schilder van het Laatste 
Oordeel op de achterwand, Michelan-
gelo Buonarroti, heeft zichzelf afgebeeld 
in de afgestroopte huid van Bartholo-
meus.

Kapelaan van Paassen

In Memoriam
*12-08-1950 †16-05-2020  
Cornelis Zemel

Ons bereikte 16-05-2020 het droevige 
nieuws dat de heer Cornelis Zemel is 
overleden.
Cor was de echtgenoot van Henrianda 
Goddijn. Henrianda is ruim 2 jaar ge-
leden overleden en begraven op onze 
begraafplaats.
Cor kwam steeds meer naar Leimui-
den en Rijnsaterwoude en hebben we 
daarna leren kennen als een betrokken 
man. Hij wilde de mensen leren kennen 
en was op donderdag vaak aanwezig 
als de tuinmannen aan het werk waren. 
Dit werk lag hem niet maar is wel de 
reden geworden om hem te vragen als 
penningmeester vanwege zijn kennis en 
staat van dienst in het bankwezen. Hij 
vond het een eer dat te mogen doen en 
is officieel aangesteld.

Helaas heeft dat maar 2 maanden mo-
gen duren, zijn leven hield plotseling op 
door een hartinfarct. Reanimatie mocht 
niet meer baten. Cor is 22 mei jongstle-
den bijgezet bij zijn vrouw Henrianda. 
Cor namens de tuinmannen de BCP en 
Pastoraatsgroep veel dank voor je in-
zet en interesse. Al had dat veel langer 
mogen duren. Cor rust in vrede, jij en je 
vrouw zijn weer samen.

Namens de tuinmannen, BCP en  
Pastoraatsgroep, Simon van Graas

Algemene Ledenvergadering  
St. Barbara
De jaarvergadering van de Barbara is 
verplaatst naar eind september. De 
definitieve datum zal worden bekend 
gemaakt in de Samenstromen die eind 
augustus uitkomt.

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

Sint Jan de Doperkerk

Lief en leed

Overleden
16 mei  Cornelis Zemel  69 jaar
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Franciscus parochie 

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

Lief en leed

Overleden
22 april  Abraham Jacobus van der Poel 86 jaar

Bericht over de weekendvieringen 
In juni mochten we voorzichtig weer 
starten met de weekendvieringen met 
maximaal 30 personen. In Oud Ade op 
zaterdag 20 juni en in Rijpwetering op 
zondag 28 juni. Vanaf 1 juli mag dat 
met maximaal 100 personen, maar 
omdat we 1,5 meter afstand moeten 
houden zijn dat er in Rijpwetering 
en Oud Ade heel veel minder. U 
hebt hierover begin juni een brief 
gekregen. 
Op het moment van dit schrijven 
is de indeling van de vieringen in 
juli en augustus nog niet bekend. 
Zie hiervoor het rooster achter 
in deze Samenstromen.

Het bijwonen van een viering 
kan alleen als u zich vooraf hebt aange-
meld.
U kunt telefonisch een plaats reserveren 
bij het lokale secretariaat op de pastorie 
van Rijpwetering tijdens de gebruikelijke 
openingstijden op maandag- en woens-
dagochtend van 9.00 – 10.30 uur. Tel: 
071-5018278. Dat kan in de week vooraf-
gaand aan de weekendviering.
Mocht het vol zijn, dan kunnen we u 
eventueel wel alvast op de lijst voor de 
volgende viering zetten.

Er kunnen ook weer gebedsintenties 
doorgegeven worden. En in overleg met 
het secretariaat kunnen intenties, die in 
de afgelopen periode niet gelezen zijn, 
opnieuw ingepland worden.

Openstelling kerken
Vanaf 16 mei was het iedere week een 
keer mogelijk om de kerken in Oud 
Ade en Rijpwetering te bezoeken voor 
stilte en gebed en het opsteken van een 
kaarsje. We hebben zo toch een aantal 

parochianen kunnen ontmoeten. Nu 
we in juni weer zijn gestart met de 
weekendvieringen, vervalt de open-
stelling op dinsdagmorgen en zater-

dagmiddag.

Kinderkoor LOSZ online
Zoals alle koren mocht ook het kin-

derkoor LOSZ niet repeteren. Reuze 
jammer, want wij zingen niet alleen op 
vrijdagavond, wij hebben ook veel ple-
zier met elkaar. Daarom hebben wij op 
vrijdag 5 juni een online-ontmoeting ge-
daan. Ook leuk! Wij hebben een beetje 
gekletst, liedjes geluisterd en spelletjes 
gedaan. Zelfs online kun je verstop-
pertje doen. Iemand zet zijn camera 
even uit en verstopt zich ergens in huis. 
De rest moet vervolgens raden waar je 
bent. Heel grappig!
Gelukkig mogen de kinderkoren vanaf 
8 juni wel repeteren. Met elkaar heb-
ben wij al een leuk plan bedacht om de 
parochianen online te verrassen. U gaat 
van ons horen.

Jolanda van Berkel

Informatie aan u als parochiaan  
via e-mail
In onze dagelijkse contacten worden 
zogenaamde sociale media steeds be-
langrijker. Dat is in de afgelopen maan-
den, tijdens de coronacrisis, ook wel 
gebleken.
Als kerk willen wij u graag op de hoogte 
houden van de laatste actuele informa-

tie. Die proberen we natuurlijk wel te 
vermelden in de Samenstromen, maar 
dat is zeker in deze tijd niet altijd moge-
lijk. Het nieuws gaat hiervoor te snel!
Als u op de hoogte wilt blijven van het 
laatste nieuws kunt u uw e-mailadres 
doorgeven aan het secretariaat op de 
pastorie van Rijpwetering door een mail 
te sturen naar:  
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Bij het doorgeven van uw e-mailadres 
geeft u ook gelijk toestemming om dit 
op te nemen in de ledenadministratie 
van de parochie.

Beheercommissie Oud Ade/ Rijpwetering
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Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Coördinator verdeling Samenstro-
men wijken Mariakerk
Kees Zoet is al sinds ongeveer 1991 
vrijwilliger als (toentertijd) wijkvertegen-
woordiger van de Mariakerk en sinds 
ongeveer 2000 als coördinator verdeling 
Samenstromen (en diens voorganger). 
Kees heeft aangegeven deze coördina-
tie te willen beëindigen per zomer 2020, 
ofwel met ingang van deze Samenstro-
men. 
Wij hebben hiervoor natuurlijk begrip 
en zijn Kees uiteraard dankbaar voor de 
vele jaren dat hij dit trouw en nauwge-
zet heeft uitgevoerd. 
Kees blijft nog als deler van 2 wijken 
actief, en is ook nog actief als vrijwilliger 
van Uitvaartzorg Pro Deo, waaronder 
ook graf delven en onderhoud van de 
begraafplaats.
Erg blij zijn wij dat:
•  Kees zelf al een klein briefje met deze 

info heeft verstrekt aan de delers
•   Wim Luijten zich bereid heeft ver-

klaard de functie van Kees over te 
nemen

•   Kees deze overdracht zelf verder 
heeft geregeld met Wim Luijten, en 
John de Jeu van de ledenadministratie

•   De te delen wijken nog goed bemand 
zijn, o.a. met extra waarneming door 
anderen

•   We weer alle vertrouwen kunnen heb-
ben in deze nieuwe coördinatie door 
Wim Luijten

  
Kees Bedankt!, Wim alle succes!

BCP Emanuel, Wim van Klink, voorzitter

Start kerkdiensten 
Als leden van onder andere pastoraat-
groep en BCP zijn wij in de afgelopen 
weken druk bezig geweest met het 
maken van een protocol 
om weer met aanwe-
zigheid van parochi-
anen eucharistie te 
kunnen vieren. Op 
het moment van dit 
schrijven is ons protocol 
bijna goedgekeurd en verwachten we 
over enkele dagen de looproute in de 
kerk met pijlen te kunnen aan aange-
ven. Op het moment dat u dit leest, is 
de kerk, als het goed is, klaar om u, met 
inachtneming van regels en beperkin-
gen, te kunnen ontvangen. Onze dank 
ook aan de vele vrijwilligers die ons 
vooral op het uitvoerende praktische 
vlak geassisteerd hebben en ons ook 
nog verder gaan assisteren bij de uit-
voering van de diensten!

De meest actuele informatie over de 
stand van zaken en de daarbij horende 
- kerkgebonden - maatregelen vindt u 
op het inlegvel.

Astrid, Ellen, Herman, John, Trees, Wim

Diversen
•  Er zijn van maandag t/m vrijdag vie-

ringen om 09.00 uur, deze vieringen 
kunnen gevolgd worden via de Ker-
komroep.nl of de Facebook pagina 
Clara & Franciscusparochie. U kunt 
ongeveer 5 minuten van te voren 
'aanmelden'. 

•  Aangevraagde intenties worden 
sinds zondag 17 mei as tijdens de 
online vieringen op zondag in beeld 
getoond. Al aangevraagde intenties 
worden hierin meegenomen, wilt u 
voor een zondag een intentie aanvra-
gen, kan dit tot uiterlijk 11.00 uur van 
de dinsdag ervoor bij het secretariaat, 
per mail, telefoon of brief(je)/ brieven-
bus. 

•  Als u een bijdrage aan de collecte wilt 
overmaken gebruikt u dan het bank-
rekeningnummer achterin de Samen-
stromen van onze eigen parochie 
NL32RABO 0301 1282 19. 

HERHAALDE Oproep uit de Beheer Commissie Parochiekern (BCP) 

Wie wil ons helpen?
 
We zitten dringend verlegen om een commissielid (m/v) met penningmees-
ter ervaring. Je houdt een oogje in het zeil op de inkomsten en uitgaven van 
de BCP en haar werkgroepen. Als lid van de BCP vergader je zo’n 9 keer per 
jaar. Daarnaast hou je contact met het secretariaat en het administratiekan-
toor die het boekhoudkundige deel voor hun rekening nemen. 
 
Heb je interesse, bel mij even op 06-30030744. Of mail naar wimvanklink@
gmail.com, ik neem dan snel contact op.
Ik kijk met verlangen uit naar een positieve reactie, dank alvast.

Namens de BCP, Wim van Klink

mailto:wimvanklink@gmail.com
mailto:wimvanklink@gmail.com
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•  In de hal liggen missaaltjes van de 
betreffende week, u kunt deze mee-
nemen om thuis de mis te kunnen 
volgen of ter inspiratie. Ook liggen er 
diverse mededelingen en gebeden om 
mee te nemen. U kunt bij het secreta-
riaat een zangbundel lenen om mee te 
kunnen zingen bij de vieringen. 

•  

De dagkapel is dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. U bent van harte 
welkom om de drukte van alledag 
even in te ruilen voor een moment 
van rust, stilte, gebed of om een 
kaarsje aan te steken. 

•  

In de hal staat een mand voor de 
voedselbank. U weet dat die daar blijft 
staan. Uw gaven in de vorm van houd-
bare producten (met uitzondering van 

alcohol) blijven welkom voor mede-
mensen die het wat minder hebben.

•  Op de zaterdagmiddagen is tussen 
13.00 en 14.00 uur De Aanbidding in 
de dagkapel van de Petruskerk. Dit 
blijft voorlopig doorgaan. 

•  Zoals eerder aangekondigd stond in 
september van dit jaar het jubileum-
feest gepland. Zoals u zult begrijpen 
kunnen we dat niet door laten gaan. 
We verschuiven dit naar juni 2021.

•  We waarderen uw berichten in de 
brieven- en ideeënbus, leuk dat u 
meedenkt. Soms treffen we berichten 
aan zonder naam erop, dat vinden 
wij jammer, zo missen we de moge-
lijkheid om persoonlijk te reageren 
en kunnen we uw verzoek soms niet 
inwilligen. Dus graag uw naam en 
eventueel telefoonnummer op de 
berichten die u ons stuurt.

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

God heb ik lief

God heb ik lief, mijn trouwe Heer

Hij zorgt voor mij, elke nieuwe dag

Zolang ik op deze aarde leven mag

Hij schenkt mij hulp, steeds weer.

God heb ik lief, Hij hoort mijn klagen

Hij wil mij voor het kwaad beschermen

En blijft zich altijd over mij ontfermen

Niet alleen vandaag, maar alle dagen.

God heb ik lief, de hoorder der gebeden

Hij wil steeds naar mij luisteren

Ook al is het maar een fluisteren

Hij weet alles van mijn moeilijkheden.

God heb ik lief, ik blijf in Hem geloven

Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan

En laat mij nooit alleen verder gaan

Zijn grote liefde gaat alles te boven.

- Fedde Nicolai -
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

1 Teken een bloem op een wit vel A4 papier en kleur de 
bloem in met gekleurde potloden. (viltstiften lopen uit). 
Je kunt de bloemen hieronder als voorbeeld gebruiken 
of overtrekken.

2 Kunt een gebed in het rondje in de bloem schrijven of 
misschien wel een mooie boodschap voor iemand an-
ders.

3 Knip de bloem voorzichtig uit.
4 Vouw de bloemblaadje een voor een over elkaar. De 

bloem opent op verschillende wijze afhankelijk van hoe 

je de blaadjes vouwt.
5 Giet een beetje water in een schoteltje
6 Leg de bloem in het water in het schoteltjes en de blaad-

jes gaan zich onmiddellijk openen… een beetje zoals een 
echte bloem opengaat! Al snel zullen de blaadjes hele-
maal open zijn en wordt het glimlachende gezicht of het 
gebed of de naam van de person waarvoor je bidt zicht-
baar aan de binnenkant. In ongeveer 30 seconden zal de 
bloem zich openvouwen.

Een leuk proefje voor thuis! 

De bloem die vanzelf open gaat 

Versje: In je element! 

MdJ2015

Of je nu een kleuter of een grote tiener bent,
in de zomer kun je vrij zijn,
mag je zorgeloos en blij zijn.
Waar ben jij in je element?

Of je nu graag vliegert, zwemt of kilometers rent,
wil je water, wil je strand,
hoge bergen, platteland?
Waar ben jij in je element?
Of je enkel Nederlands of heel veel talen kent,

ga gewoon op reis

naar iets vers of iets dichtbijs.

Waar ben jij in je element?

God geeft jou het leven, met je lijf en je talent.

In de zomer weet je ‘t weer,

     zeg maar: ‘Dank u, lieve Heer.’

               En wees lekker wie je bent,

                  helemaal in je element!
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Wat gaan we doen vandaag?

Vakantiedagboekje 
(ook voor volwassenen) 
www.hipenhot.nl/gratis-printable-vakantiedagboek

Geloofsvraag 

Ging Jezus  
op vakantie?

Het is zomervakantie. Sommigen 
van jullie blijven thuis, of ergens 
in Nederland. En sommigen gaan 
naar het buitenland. 

Ging Jezus ook op vakantie? 
Nee, maar elke week had Jezus één 
dag vrij. Die dag heet sabbat. Op 
vrijdagavond eet je met je familie 
uitgebreid en feestelijk. Op zater-
dag ga je naar de synagoge. Dan 
lees je samen uit de bijbel, zing je 
en bidt je. De rest van de dag – tot 
de avond – ga je niksen. Alle men-
sen zijn dan vrij. Dan mag je geen 
werk doen. Want God maakte de 
hemel en de aarde in zes dagen om 
de zevende dag rust te rusten en 
te genieten. De mensen doen dus 
God na! Jezus deed dat ook. Toch 
hielp hij ook op sabbat mensen.  
Hij maakte ze beter. Dat is werk, 
zeiden mensen, dat mag niet!  
Maar Jezus zei: Op rustdagen mag 
je elkaar helpen!  
Want zo eer je God.
Ook voor ons is het goed uit te rus-
ten. Om stil te staan bij hoe mooi 
de wereld is. Als je altijd maar holt 
en vliegt, zie je dat niet meer. En 
om te genieten van de mensen om 
je heen. Om tijd en aandacht te 
hebben voor elkaar, om met elkaar 
te praten en elkaar te helpen. Ik 
hoop dat dit deze zomer iedereen 
lukken zal.

Heleen van de Reep

Knip de dobbelsteen uit (op Facebook 
staat er eentje die je uit kunt printen)
Schrijf op elk vakje een activiteit die je 
kunt doen.
Wat ik erop zou schrijven? 
Wandelen – Lezen – muziek maken – 
knutselen – schrijven of 
tekenen en een spelletje 
doen. Je kunt vast zelf ook 
dingen verzinnen om te 
doen.

Kleur de dobbelsteen mooi en plak ‘m 
in elkaar. 

Weet je even niet wat je kunt doen? 
Rol met de dobbelsteen en kijk wat je 
gooit! Je kunt ook nog meer dobbel-

stenen maken. Dat maak je er 
eentje met HOE, WAT en WAAR-
Misschien moet je dan wel op 
z’n kop muziek luisteren in  
het bos?!

Tips
Leuk boek: ik ben een bijbelontdekker van Corine Zonnenberg. Ik heb 
‘m gekocht en laat af en toe iets zien op de facebookpagina (www.facebook.
com/samenstromenspraakwater) 

Bij Bijbelbios vind je bijbelverhalen verteld in lego.  
www.bijbelbios.nl/category/fun/lego-filmpjes

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 

1. facebook

http://www.hipenhot.nl/gratis-printable-vakantiedagboek/
http://www.facebook.com/samenstromenspraakwater
http://www.facebook.com/samenstromenspraakwater
http://www.bijbelbios.nl/category/fun/lego-filmpjes/
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Helaas zijn wij, als bestuur van de Banneux organisatie, ge-
noodzaakt de bedevaarten voor het najaar van 2020 te annu-
leren vanwege het Coronavirus.
De data van de bedevaarten waren voor de 1 daagse bede-
vaart maandag 24 augustus, voor de 2 daagse bedevaart 12 
en 13 september en voor de 5 daagse bedevaart vrijdag 9 t/m 
dinsdag 13 oktober 2020. We hopen U volgend jaar weer te 
mogen begroeten op de diverse bedevaarten.

Namens het bestuur van Caritas Banneux
Ellen van Rheenen, Secretaris

Lourdesreis 2020
In overleg met de VNB (onze reisorganisator) is besloten om 
de Lourdesreis in oktober NIET door te laten gaan. De VNB 
heeft ALLE bedevaartreizen in 2020 afgelast. 
Veel is nog onzeker en of de hotels coronaproef kunnen ope-
reren is nog maar de vraag. We weten ook niet onder welke 
voorwaarden het heiligdom open kan/is. In de bus wordt het 
ook een probleem. Kortom, er is afgesproken dat de werk-
groep in oktober/november in overleg met de VNB een nieu-
we datum zal plannen.
De korting die voor dit jaar was geregeld, blijft staan voor de 
reis in 2021. (€ 200,- p.p.) Als u bent ingeschreven voor de reis, 
en als de nieuwe datum bekend is wordt u benaderd om te 
vragen of u mee gaat. U bepaalt dat uiteraard zelf. Als u niet 
mee gaat vernietigen wij het inschrijfformulier. Daar zitten 
geen consequenties aan vast voor u. Als u wél mee gaat hoeft 
u géén nieuw inschrijfformulier te sturen. Alleen wel door te 
geven of er informatie inmiddels gewijzigd is (ziektekosten-
verzekering, thuiscontact enzovoorts). Het is voldoende als u 
deelname en wijzigingen op het formulier schriftelijk (e-mail is 
ook goed) laat weten, dan passen wij dat op het formulier aan.
Had u nog niet ingeschreven maar wilt u in principe wel mee 
(uiteraard afhankelijk van de datum), vraag dan een inschrijf-
formulier aan en u wordt geheel vrijblijvend op de hoogte ge-
houden. Aanvragen formulier liefst per e-mail: rajau@casema.
nl of telefonisch 0172-572140

Werkgroep bedevaart Nieuwkoop-Lourdes
Nationale Bedevaart, nu online!
In de column 'De heilige van de maand' heeft u misschien al 
over Leonardus Veghel gelezen. Hij was een van de leiders 
van de Martelaren van Gorcum. Zij vonden in de nacht van 9 
juli 1572 de marteldood in een schuur net buiten de stad Den 

OMZIEN naar de ander  
Briel. 
Door de eeuwen heen zijn er steeds mensen samengeko-
men op die plaats. Om deze 19 moedige mannen te herden-
ken, maar ook om op hun voorspraak te bidden. Zo is de 
Nationale Bedevaart ontstaan: een jaarlijkse tocht naar het 
bedevaartsoord van de Martelaren van Gorcum in Brielle. 
En zo hadden wij, net als vorige jaren, ook dit jaar op be-
devaart willen gegaan. Maar… net als vele andere plannen, 
moest ook dit plan bijgesteld worden. Geen busreis met een 
hele groep parochianen naar Brielle, maar wel degelijk de 
gelegenheid om mee te doen!
Ik wil u van harte uitnodigen om zaterdag 11 juli, om 11.00 
uur 'af te stemmen' op de livestream vanuit het bedevaarts-
oord en zo op afstand mee te vieren. De livestream en alle 
informatie kunt u vinden op: www.MartelarenVanGorcum.nl.
Via die website kunt u ook vanaf 30 juni om 14.00 uur dage-
lijks de noveen meebidden. Ook is daar informatie te vinden 
over het hele bedevaartseizoen. Bijvoorbeeld over de eu-
charistievieringen op dinsdag en donderdag en hoe u kunt 
reserveren om een viering bij te kunnen wonen. 

Pastoor Jack Glas

Miva collecte 29 en 30 augustus – ambulances 
voor het Rohingya vluchtelingenkamp
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg 
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA 
ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en com-
municatiemiddelen
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor : 'Gezondheidszorg voor 
Rohingya vluchtelingen'. In 2017 vluchtten ruim 700.000 
Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar Bangladesh. 
Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste 
vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet,  
Bangladesh verder in mogen ze niet.
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9.474,- méér opgehaald, dan de € 13.000,- die was voorzien!! 
Wat een fantastisch resultaat van een bijzonder inspirerende 
samenwerking tussen Vastenactie en SPOTTanzania. Dankzij 
deze meeropbrengst, de bijna € 6.000,- van een kerstactie én 
het resterende bedrag van €7.726,- dat Stichting Kaskazini 
(Noorden) heeft gedoneerd, kon men gelijktijdig ook Kinko D. 
uitvoeren”.
In de laatste Nieuwsbrief van december 2019 melden Els en 
Kees dit mooie bericht: “Het drinkwaterproject voor Kinko C. 
en Kinko D is voltooid! Deze aanleg liep zó voorspoedig, dat 
het 2 maanden vòòr de oorspronkelijk geplande datum (1 
jan. 2020) is afgerond en opgeleverd. Dus ook de 800 inwo-
ners van Kinko C. en Kinko D. hebben nu de beschikking over 
schoon en betrouwbaar drinkwater dicht bij huis”.

Als u dit leest, voelt het dan bij u ook een beetje warm van 
binnen? Dat onze federatie dit alles mogelijk heeft kunnen 
maken voor onze medemensen in Kinko, Tanzania: iets om 
echt dankbaar voor te zijn. Één ding zal duidelijk zijn, dat de 
800 inwoners van Kinko C én Kinko D heel blij en gelukkig zul-
len zijn, dat zij nu zó dichtbij ook over schoon water kunnen 
beschikken. Die dankbaarheid zal zeker wederzijds zijn. Zo 
blijven we graag projecten steunen om die wederzijdse dank-
baarheid te mogen blijven ervaren.

Namens alle federatieve MOV-werkgroepsleden, Peter Oorthuizen 
en Agatha Keijzer

Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de 
grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluch-
telingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van 
de mensen te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht 
voor in. Eén ambulance helpt hem vluchtelingen te voorzien 
van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen 
aan en wil hem helpen met méér ambulances.
Helpt u mee door uw gave in de collecte?

Verbazing en dankbaarheid
Is het echt? Is het echt waar dat we vorig jaar in de Vastentijd 
het waterproject voor Kinko C in Tanzania hebben gesteund? 
Wat lijkt dat al lang geleden! Hoe zat het ook al weer? O ja, 
met de hele federatie hebben we vele activiteiten georgani-
seerd om geld op te halen voor Stichting SPOTTanzania uit 
Leimuiden voor aanleg én onderhoud van waterleidinginstal-
laties in Kinko, een uitgestrekt dorp in Tanzania.

In het blad Samenstromen van juli/augustus 2019 konden 
we melden dat we, dankzij al deze bedragen van u allen, zelfs 
geld óverhielden voor de financiering van watervoorziening 
voor Kinko C. Daarmee kon een start gemaakt worden met 
Kinko D, het laatste deeldorpje van Kinko.

In de Nieuwsbrief juni 2019 van SPOTTanzania, melden de 
projecthouders Els de With en Kees Kempenaar het volgende: 
“In maart 2019 is Chamavita (onze partnerorganisatie in 
Tanzania) begonnen met de aanleg van de watervoorziening 
van Kinko C. Hier was al een bron gevonden met voldoende 
water en de landmetingen en berekeningen waren afgerond. 
De 11 kerkgemeenschappen van de Clara- en Franciscus-
federatie, hebben dankzij de collectes, maaltijden, spellen 
in de kerk, Afrikaanse vieringen, wandelingen, enz. zelfs € 
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
4 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag  
5 juli

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag  
11 juli

zondag  
12 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkerk
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

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

zaterdag  
18 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag  
19 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag  
25 juli

zondag  
26 juli

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
een viering om 9.00 uur

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

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

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen en Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/  
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel: 06-83061193
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel: 06-44564349
Vrijdag niet beschikbaar



HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
4 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag  
5 juli

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag  
11 juli

zondag  
12 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkerk
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

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

zaterdag  
18 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag  
19 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag  
25 juli

zondag  
26 juli

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
een viering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
een viering om 9.00 uur
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
4 juli

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

16.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Openluchtviering in de kerk
• M. Hoogenbosch 

zondag  
5 juli

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Openluchtviering in de kerk
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
11 juli

 

zondag  
12 juli

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
18 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag  
19 juli

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen 

zaterdag  
25 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zondag  
26 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen 

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

 
Iedere dinsdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een viering 
om 9.00 uur

Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen en Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/  
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel: 06-83061193
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel: 06-44564349
Vrijdag niet beschikbaar



 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE JULI 2020

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
4 juli

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

16.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Openluchtviering in de kerk
• M. Hoogenbosch 

zondag  
5 juli

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Openluchtviering in de kerk
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
11 juli

 

zondag  
12 juli

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
18 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag  
19 juli

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen 

zaterdag  
25 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zondag  
26 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen 

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

 
Iedere dinsdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een viering 
om 9.00 uur
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Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen en Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/  
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel: 06-83061193
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel: 06-44564349
Vrijdag niet beschikbaar

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
1 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag  
2 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
8 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
9 augustus

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
15 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Viering bij de Lourdesgrot
• Mgr. Th. Hoogenboom + J. Glas

zondag  
16 augustus  
Maria Tenhemel-
opneming

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zaterdag  
22 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zondag  
23 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle

zaterdag  
29 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

zondag 
30 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Buitenviering
• H. van de Reep

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
een viering om 9.00 uur

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

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

 



AUGUSTUS 2020

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen
Noordeinde 26

H. Adrianuskerk  
Langeraar
Langeraarseweg 90

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk 
Noorden
Simon van Capelweg 62

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

zaterdag  
1 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag  
2 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zaterdag  
8 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 
9 augustus

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
15 augustus  
Maria Tenhemel- 
opneming

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Viering bij de Lourdesgrot
• Mgr. Th. Hoogenboom + J. Glas

zondag  
16 augustus  
Maria Tenhemel-
opneming

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zaterdag  
22 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zondag  
23 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle

zaterdag  
29 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

zondag 
30 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Buitenviering
• H. van de Reep

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
een viering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
een viering om 9.00 uur
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Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen en Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/  
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering
diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267
Maandag niet beschikbaar

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459
Donderdag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel: 06-83061193
Donderdag niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel: 06-44564349
Vrijdag niet beschikbaar

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
1 augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

zondag  
2 augustus

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• A. van Aarle 

zaterdag  
8 augustus

zondag  
9 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• A. van Aarle 

zaterdag  
15 augustus 
Maria Tenhemelop-
neming

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

zondag  
16 augustus  
Maria Tenhemel-
opneming

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• J. Glas 

zaterdag  
22 augustus

zondag  
23 augustus

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
29 augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag
30 augustus

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen 

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

 
Iedere dinsdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een viering 
om 9.00 uur



 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE AUGUSTUS 2020

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 
Noordeinde 187

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

H. Bavokerk  
Oud Ade
Leidseweg 4 

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade
Kerkstraat 57

zaterdag  
1 augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

zondag  
2 augustus

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• A. van Aarle 

zaterdag  
8 augustus

zondag  
9 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• A. van Aarle 

zaterdag  
15 augustus 
Maria Tenhemelop-
neming

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

zondag  
16 augustus  
Maria Tenhemel-
opneming

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• J. Glas 

zaterdag  
22 augustus

zondag  
23 augustus

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch

zaterdag  
29 augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag
30 augustus

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen 

Wekelijks
Iedere donderdag een viering 
om 9.00 uur

 
Iedere dinsdag een viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag een viering 
om 9.00 uur
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Voor het opmaken van de Samenstromen zijn wij afhankelijk 
van de artikelen en foto’s die wij ontvangen van parochie-
kernen. Vaak is er ook nog voldoende ruimte om extra foto’s 
te plaatsen. Daarnaast willen wij iedere uitgave van dit blad 
eruit laten springen met een aantrekkelijke cover. Om altijd 
genoeg en passende foto’s op voorraad te hebben willen we 
een beeldbank opstellen. 
Daarom zijn wij op zoek naar een aantal fotografen die zich 
de komende tijd willen inzetten voor het maken van mooie 
beelden. We hebben natuurlijk specifieke wensen voor de 
beelden die we kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om een 
vrijwillige bijdrage, als tegenprestatie kunnen we natuurlijk 
uw naam in ons blad vermelden. 
Heeft u de komende maanden tijd om eens een rondje door 
de federatie te doen en wat mooie beelden te ‘schieten’?  
We komen graag met u in contact. Stuur een mail naar  
samenstromen@rkgroenehart.nl of bel Marieke van Gelderen 
06-40930503.

Corona en kerk
De sporen die het coronavirus achterlaat zijn in veel opzich-
ten enorm. Allereerst natuurlijk voor de mensen die direct 
getroffen worden, voor hun familieleden en vrienden maar 
ook de nasleep van de ziekte die velen nog lang zal hinderen 
is hun dagelijks doen.

Gevolgen zijn er ook voor velen die in financieel opzicht ge-
troffen zijn en nog steeds worden.
Maar ook gevolgen voor onze kerk. In de eerste plaats na-
tuurlijk omdat onze gezamenlijke vieringen geen doorgang 
kunnen vinden, maar ook, en daar kijk ik naar als penning-
meester, voor onze financiële huishouding. 
Jaarlijks proberen we aan het begin van het jaar met een be-
groting een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat ons in 
het jaar te wachten staat. We kijken dan naar: hoeveel geld 
is nodig voor onderhoud van onze kerkgebouwen, hoeveel 
is nodig voor onze vieringen en vele andere kosten die u wel 
zult herkennen en waar een ieder mee te maken heeft zoals 
telefoonkosten, belastingen, kosten van de Samenstromen 
enzovoorts. Geld dat we onder andere hopen binnen te krij-
gen via bijdragen van onze parochianen.
Een situatie waarin we nu met elkaar beland zijn is natuurlijk 
niet te voorspellen en is niet te begroten.
Gelukkig kan ik u melden, en dat bleek ook al uit het overzicht 
in een vorige Samenstromen, dat uw Kerkbalans bijdragen 
ten opzichte van vorig jaar en onze begroting op peil zijn ge-
bleven. Heel fijn omdat te mogen constateren en dank daar-
voor.
Maar 'Kerkbalans bijdragen' vormen slechts 50% van onze  
'inkomsten van parochianen'. De overige 50% komt uit collec-
ten tijdens vieringen, collecten tijdens uitvaarten, stipendia, 
kaarsengeld enzovoorts. Het behoeft daarom geen betoog 
dat de financiële gevolgen voor onze kerk fors zijn.
Het goede nieuws is dat er thans tekenen zijn dat we lang-
zaam weer gaan opstarten. En er met de hulp en inzet van 
vele vrijwilligers vieringen weer plaats kunnen vinden, welis-
waar nu nog met slechts een beperkt aantal aanwezigen. Met 
al die vrijwilligers, ons Pastoraal team, en alle mensen die zich 
inzetten proberen we, onze kerkgemeenschap in de nabije 
toekomst vorm te geven binnen een 'nieuw normaal'.

Gert van den Berg
Penningmeester H. Clara Parochie
Penningmeester H.H. Clara en Franciscus Federatie 

Algemeen

mailto:samenstromen@rkgroenehart.nl
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Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. 0172-609538
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. 7 (september) kunt u uiterlijk op 10 au-
gustus aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad 
verschijnt omstreeks 28 augustus.

De e-mailadressen van de parochiekern- 
redacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90 
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: tel. (0172) 57 13 23
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Langeraar - H. Adrianuskerk -
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67  
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. (0172) 60 21 30
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl 
Parochiekernredactie: 
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. (0172) 57 11 01 
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers (0172) 57 21 40
rajau@casema.nl

Nieuwveen - H. Nicolaaskerk -
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18 
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. (0172) 53 81 25
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. (0172) 40 81 28
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. (0172) 40 96 37
corinapietersen@casema.nl

Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk -  
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24  
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. (0172) 53 82 91
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
Adm. begraafplaats : ma van 9.30 tot 11.30 tel. 
tel. (071) 331 24 33
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl

Hoogmade/Woubrugge 
- O.L.V. Geboortekerk - 
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38 
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. (071) 501 82 37
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk -   
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. (0172) 50 81 18
do. 9.00-12.00 uur, 
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95
abmvdmeer@planet.nl

Rijpwetering/Oud Ade 
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk -
Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk  
Oud Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88  
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oud
Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara  H. Franciscus
06 118 533 52 06 254 473 48
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JONGEREN

‘Alles wat je thuislaat,  
is meegenomen’ 

Vanaf mijn vroege jeugd ben ik actief bij Scouting. Als ik 
op kamp ging of als ik nu jungletochten ga maken en mijn 
spullen moeten mee in mijn rugzak dan weet ik: ‘Alles wat 
ik thuislaat, is meegenomen’. (Misschien moet je die zin 
nog eens lezen...)

Veel mensen in onze maatschappij willen graag de laat-
ste mobiele telefoon hebben, de meest luxe laptop, de 
fiets met de nieuwste uitvindingen, de mooiste auto etc. 
Natúúrlijk is dat leuk! Het wordt alleen wel wat moeilijker 
als we denken dat die dingen belangrijk zijn om mee te 
tellen bij onze vrienden... Nope!
Jezus leerde zijn leerlingen dat als ze op reis gingen om de 
Blijde Boodschap te verkondigen, ze geen voedsel, geen 
reistas en geen geld mochten meenemen. Alleen een stok 
en sandalen. Dat is genoeg. 
Zij moesten zich niet laten verleiden om te veel bagage 
mee te nemen; dat waren alleen maar onnodige kilo’s. Dat 
geldt ook voor ons.

Durf te vertrouwen dat God je helpt met dat wat je ècht 
nodig hebt, of het nu eten is of dat je ideeën krijgt om met 
uitdagingen in je leven om te gaan. Je vertrouwen op God 
zal je ècht helpen je ogen te openen voor Zijn aanwezig-
heid in je leven. 

Kapelaan van Paassen

Wie zit er in dat pak?!
In de rubriek van deze maand vertelt Esther Hoogervorst 
(23) over haar motivatie om acoliet te zijn en hoe ze het 
geloof toch een plekje geeft in haar leven in onzekere tij-
den van corona.

Ik ben 10 jaar misdienaar geweest. Acoliet ben ik alweer  
5 jaar. Ik ben nog lang niet van plan om te stoppen.  
Ik vind het echt heel leuk om acoliet te zijn. Samen met de 
voorganger de viering doornemen. Je hebt dan belangrijke 
taken wat een viering ook weer bijzonder kan maken. 
De mensen in de kerk zeggen dan ook vaak na afloop iets 
over hoe ik het deed. Dat zeggen ze van ‘wat deed je dat 
toch weer goed’ en ‘zag er weer mooi uit.’ Met die compli-
menten op zak denk ik altijd ik ga door zo lang ik als ik wil.

Ik heb de MBO studie 'helpende zorg en welzijn' gedaan. 
Heb daarna ook 1 jaar in de zorg gewerkt. Toch was het 
niet helemaal wat ik dacht. Nu werk ik al 2 jaar bij de 
supermarkt Lidl. In mijn vrije tijd ben ik lid van een carna-
valsvereniging de Plasduikers. Ook doe ik nog veel ander 
vrijwilligerswerk in de kerk zoals Rock Solid en de pasto-
raatgroep.

Het voelt gek in deze tijd. De kerk is dicht. Je kan alleen 
nog maar naar de buitenkant kijken als je lang loopt. 
Toch ben ik iedere dag bezig met het geloof. ’s Avonds 
voordat ik ga slapen sluit ik mijn ogen en heb ik even een 
momentje met God en mezelf. Ik neem de dag met hem 
door, denk nog even aan de mensen die er niet meer zijn. 
Daarna vraag ik nog om een zegen voor de nacht en dat 
morgen maar weer een nieuwe dag mag beginnen. 
Mijn meeste vrienden zijn gelovig dus die weten hoe het 
gaat. Tegen andere vrienden zeg ik dat ik de pastoor help 
tijdens de viering. Dat ik met de kaars of het kruis voor op 
loop de Heilige Communie mag uitreiken. Ze vinden het 
vaak wel interessant.

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