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Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk heeft u een fijne tijd gehad! Nu is het tijd om weer aan de slag te gaan. In deze bomvolle
editie worden veel activiteiten aangekondigd die gaan over verdieping of over meer leren over uw geloof. Er zijn allerlei interessante
bijeenkomsten met verschillende invalshoeken zodat er voor ieder wat naar zijn of haar smaak is. Warm aanbevolen zijn de leesgroepen over het boek ‘Als God Renoveert’. Lees en denk mee over de toekomst van onze parochies. Op bladzijde 6 vindt u de kalender met
alle activiteiten en bijbehorende data en aanvangstijden. Veel inspiratie toegewenst!
Namens de centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Josine Verhagen-van Velzen

VLEUGELS
“Waarom hebben engelen vleugels, meester?”
vroegen leerlingen aan mij tijdens de godsdienstles.
Jawel, ik ben officieel bevoegd tot het geven van
catechese en heb daarvoor na het slagen voor een
uitgebreid examen een diploma gekregen dat grafisch gezien de mooiste en grootse onderwijsakte
is die ik heb, ondertekend door maar liefst twee
mensen 'namens het Hoogwaardig Nederlands
Episcopaat'. Of het zo belangrijk is als het uiterlijk
doet geloven is nog maar de vraag. De waarde zit
meer in de inhoud van je les dan in een diploma!
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Kinderen willen alles ontdekken wat ze niet weten en natuurlijk moedigde ik als onderwijzer
aan dat je altijd moet vragen wat je niet begrijpt.
Maar er zijn veel vragen, ook al worden ze gesteld door volwassenen, waar niet zo eenvoudig
een antwoord op te geven is. Wij willen altijd
een menselijke uitleg ook over niet menselijk zaken. Waarom de engelen vleugels
hebben, wat de hemel is, hoe het leven er uit zal zien na de dood. In de prehistorie was het simpel. Alles waarvoor je geen verklaring had hing je op aan een god.
De donder? Ontstaat omdat de god Donar over de wolken rijdt en boos is en zijn
hamer in het wilde weg door de lucht gooit en daarmee bliksem en donder veroorzaakt.
Er zijn hele interessante en leuke boeken geschreven over de Germaanse mythologie maar ook de Romeinen en de Grieken en de Egyptenaren hadden uitgebreide godenverhalen om dingen uit te leggen die we als gewone stervelingen niet
begrijpen. De meeste dingen hebben we nu via de wetenschap kunnen verklaren.
Maar de wetenschap heeft nog steeds geen antwoord op de vragen die ik in het
begin van dit verhaal genoemd heb. Ook wetenschap zal niet overal achter kunnen komen. Bijvoorbeeld waarom engelen vleugels hebben. Zou het niet gewoon
een voorstelling zijn om de 'snelheid' duidelijk te maken waarmee de engel het
contact legt tussen hemel en aarde? Dat de engel Gabriel 'zomaar' verschijnen kan
vanuit de hemel om aan Maria een blijde boodschap te brengen?
Rob Aupers
In de vorige column vroeg ik of u het beeldje van st. Eloy kon vinden in onze
kerk. Een aantal mensen hebben het gevonden, een aantal ook niet. Op de
Nieuwkoopse pagina staat de uitslag!

Pastoraal

Crisis?
Pieken en dalen horen bij het leven. Toegegeven, ik zit net als u, liever op een piek dan in een dal. Het is
niet leuk om in een dal te zitten, in wanhoop of crisis. Je hebt geen uitzicht, je ziet geen uitweg en je voelt
je bedreigd. Moeilijk hoor.
De inwoners van Beiroet voelen dat.
Dat was al zo vóór de ontploffing in de
haven en deze ramp heeft dat versterkt.
En in je persoonlijk leven kan er zich iets
voordoen, waardoor de bodem onder je
bestaan lijkt weg te zakken. En je vraagt
je af of je er nog uitkomt.
Zijn we als kerk en gelovige
gemeenschappen ook in een crisis? In
ieder geval kunnen we niet de ogen
sluiten voor wat er gebeurt. Al jarenlang
neemt de vitaliteit op allerlei vlak af,
in elk van onze parochiekernen. En je
vraagt je af, hoe lang kan het nog door
gaan?
Begin augustus lazen we op zondag een
klein stukje over een profeet in crisis.
Het ging om de profeet Elia. (Eerste boek
Koningen, hoofdstuk 18) die in naam
van God Baälprofeten liet ombrengen,
maar het pakte niet goed uit. Elia bleek
gedreven door een bittere ijver. Hij moet
vrezen voor zijn leven en slaat op de
vlucht de woestijn in. Daar aangekomen
geeft hij op, hij zit op de bodem en hij
bidt zelfs dat God hem laat sterven, “want
ik ben niet beter dan mijn voorouders”.

Daar zal Elia God opnieuw ontdekken,
niet in het natuurgeweld, maar in
het suizen van een bries, beeld van
barmhartigheid.
Terug naar de kern
Als het niet goed gaat in een
onderneming, in het parochieleven of
in je persoonlijk leven, is het allereerst
belangrijk om te erkennen dát het zo
is. Meestal modder je eerst nog een
poosje door, benadruk je vooral wat
wel goed gaat en negeer je voor het
gemak de signalen die er op wijzen dat
het de verkeerde kant opgaat. Maar op
een goed moment kun je er niet meer
omheen, net als Elia. En het is niet erg
om te zeggen dat je het niet meer weet
en de Heer vraagt om redding.
Maar dan is het belangrijk om tijd en
ruimte te nemen voor overdenking. Om

op zoek te gaan naar je oorspronkelijke
inspiratie, naar de waarden die voor
je van belang zijn. Om met elkaar te
zoeken naar hoe je die waarden vorm
kunt geven in je werk en je persoonlijk
leven.
Dat proces willen we in onze
parochiefederatie in gang zetten.
God bidden om wijsheid en kracht.
Onszelf de vraag stellen: Wat doen
we hier? Waar zijn we naar op weg?
Welke waarden zijn belangrijk? Onze
inspiratie vinden we bij father Mallon,
zijn boek ‘Als God renoveert’ is voor
ons dat lichtpuntje. We willen ermee
aan de slag gaan. Niet om te kopiëren,
maar om te ontdekken wat onze
parochiefederatie op weg kan zetten
naar bloei.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Niet het einde
Soms kun je het gevoel hebben dat er
geen andere uitweg meer is dan op te
geven. Toch kan er juist midden in een
crisis een lichtpuntje, een opening zijn.
Iemand die erdoor geraakt is en hulp
aanbiedt, naar je luisteren wil, iemand die
haar kennis met je deelt.
Zo laat God zijn profeet Elia niet in de
steek. Gewekt door een engel, vindt hij
brood en water en hij wordt gemaand zijn
tocht voor te zetten. Nu kan hij verder,
Elia loopt door naar de berg Horeb, de
berg van het Verbond. Elia gaat terug
naar de bron, naar het begin, de berg
waar Mozes de Tien Woorden ontving.

‘Elia in de woestijn'
Icoon door Kees Rietveld
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Parochievernieuwing,
ook in coronatijd
De laatste maanden hebben vooral in het teken gestaan van
de corona-uitbraak en alles wat daarmee samenhing. Helaas
zal dit nog lange tijd veel aandacht vragen. Aan de andere kant
beseffen we dat dit geen excuus mag zijn om andere zaken
voor ons uit te blijven schuiven.
Zo heeft u in eerdere edities van Samenstromen al kunnen
lezen over activiteiten in het kader van parochievernieuwing.
Bijvoorbeeld over het boek 'Als God renoveert' van de Canadese priester Fr. James Mallon. Voor informatie hoe het ook
alweer zat, verwijs ik graag naar de tekst op de pagina’s van
Noorden in het vorige nummer van Samenstromen.

ratieweek’. De feestdag van de H. Clara leent zich daar minder
voor want dat is op 12 augustus. Door de beperkingen door het
coronavirus zullen de activiteiten niet plaatsvinden. Dat is begrijpelijk. De werkgroep die ieder jaar met enthousiasme hiervoor
aan het werk is, heeft de werkzaamheden voorlopig uitgesteld.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Bijbelcursus voor beginners
Leren in het najaar
Ervan uitgaand dat na de
zomer de kerkelijke gemeenschap weer levendiger mag worden, wil ik
in het seizoen 2020/2021
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.

Dit najaar gaan we volle kracht verder met dit project en starten er ook weer nieuwe leesgroepen. Als pastoraal team, in de
nieuwe samenstelling, besteden we hier ook onze studiedagen
aan op 15 en 16 september. Met als doel te blijven onderzoeken hoe we samen, met de hele gemeenschap, in geloof en
vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.
Pastoor Jack Glas

Schriftinstuif op dinsdagavond
in Roelofarendsveen
Vindt u de Bijbellezingen soms erg moeilijk, maar wel interessant? Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe zo’n Bijbeltekst nu
toch relevant kan zijn voor uw dagelijks leven? Of te wel: zou u
meer uit de Bijbellezingen willen halen?
Juist dan is het zinvol om met elkaar de Bijbel te lezen. Niet voor
discussie om te bepalen wie er gelijk heeft, of hoe een tekst
precies uitgelegd moet worden. Maar wel om elkaar te helpen
de mooie, maar vaak ook lastige teksten, te doorgronden.
Vanaf september start daarom de Schriftinstuif weer: elke
dinsdagavond om 19.30 uur in de pastorie van de Petruskerk
in Roelofarendsveen.
U bent van harte welkom, voorkennis is niet noodzakelijk!
Pastoor Jack Glas

Zo start ik in het najaar
een bijbelcursus voor
beginners. De Bijbel is
voor katholieken vaak een gesloten boek waaruit men alleen
maar hoort tijdens de kerkvieringen. En dan nog weten ook
de trouwe gelovigen niet goed wat ze horen of wat de context
is van de teksten. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek met 76
verschillende boeken die door de traditie in één bundel zijn
samengebracht. Wilt u hier meer over leren en weten? Dan is
de Bijbelcursus voor beginners ideaal voor u en jou. In 8 weken behandelen wij het Oude en het Nieuwe Testament. We
gaan aan de slag met opdrachten om zelf opmerkelijke zaken
te ontdekken en te herkennen.
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.

Geen ontmoetingen in de
parochiefederatie

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!

Ieder jaar presenteerden we rond de feestdag van de H. Franciscus een aantal bijzondere activiteiten in de zogeheten ‘fede-

Diaken André van Aarle
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Eerste Heilige Communie
in coronatijden
…en toen kwam corona. Met andere woorden: ineens was
alles anders. Dat geldt ook voor de vieringen van de Eerste
Heilige Communie.
We dachten nog dat we in september de Eerste Heilige Communie konden vieren met alles erop en eraan. Maar langzaamaan
werd duidelijk dat dat niet ging lukken. Wanneer wel, dat is afwachten. Daarom hebben we na overleg, besloten om op kleine
schaal de gezinnen de gelegenheid te geven hun kinderen voor
de 1e maal deel te laten nemen aan de Heilige Communie.
In bijna alle kernen zal dat gaan gebeuren in september en
oktober. Het zal een ‘gewone’ eucharistieviering zijn, waarin
extra aandacht is voor de gezinnen en hun communicant.
Opa’s en oma’s zijn daarbij van harte welkom. Er is in sommige
kerken heel weinig zitplaats. Daarom moet iedereen zich voor
deze viering wel weer van te voren aanmelden bij het lokale
secretariaat. Dit zal gemeld worden bij de mededelingen.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Vieringen door de week:
elke dag Eucharistie

• Op vrijdag is er om 9.00 uur om de week een viering in 		
		 Zevenhoven en eens in de maand in Noorden.
Dit schema geldt vanaf 1 september, behalve in Leimuiden
waar de verschuiving naar de avond op 17 september ingaat.
Zie het rooster (ook op de website) voor verdere informatie.
En bedenk: u bent van harte welkom in alle kerken, ook in de
plaatsen waar u gewoonlijk misschien helemaal niet komt!
Pastoor Jack Glas

Presentatie kapelaan Van Paassen
Inmiddels is kapelaan Van Paassen al meerdere maanden
actief binnen onze parochie. Grote kans dat u hem al ergens
heeft ontmoet en met hem te maken heeft gehad. Hij is echter nog altijd niet officieel binnen onze parochiefederatie gepresenteerd. De voorgenomen presentatie op 20 maart kon
niet doorgaan vanwege de corona-uitbraak.
Op vrijdagavond 2 oktober hopen we dit alsnog te doen. In de
presentatieviering zal vicaris-generaal Van Deelen namens de
bisschop de nieuwe pastor in onze parochies presenteren.
Vanwege de coronamaatregelen zijn er nog altijd de nodige
beperkingen. Meer informatie rond die zaken volgt op een
later moment. Ik hoop van harte dat we met elkaar kapelaan
Van Paassen een warm welkom kunnen geven in onze Clara en
Franciscusfederatie!
Pastoor Jack Glas

Jammer genoeg is het in onze parochiefederatie onmogelijk om
ieder weekend in iedere kerk de Eucharistie te vieren. Toch valt
er wel een mouw aan te passen… Het is, met wat aanpassingen,
mogelijk veel vaker eucharistievieringen aan te bieden. Het is
tenslotte een oude traditie in onze kerk dat we niet alleen in het
weekend, maar elke dag dit sacrament vieren.

De geboorte van de Heilige Maagd Maria

Vanaf september volgen de weekvieringen een iets ander rooster. Hierbij staat voorop dat we iedere dag ergens de Eucharistie
vieren (met livestream via Facebook). Daarnaast willen we meer
mensen de gelegenheid te geven om persoonlijk in een kerk
mee te doen, door vaker buiten reguliere werktijden te vieren.

Als enig ander persoon is zij, net als Jezus, geboren vrij van de
zonden. Reeds door de oude profeten was zij voorzegd. De profeet Jesaja schrijft: "De Heer zelf zal u een teken geven. Zie een
Maagd zal ontvangen en een zoon baren en Hij zal Immanuël
genoemd worden". Bekend is dat de ontvangenis en de geboorte van Maria al in de 2e eeuw is beschreven. Niet alleen in
de Rooms-Katholieke traditie, maar ook door van de Christenen
in Griekenland, de Kopten in Egypte en andere Oosterse kerken
wordt dit feest gevierd. In vorige eeuwen werd haar geboorte
zó belangrijk gevonden dat dit feest een octaaf (8 dagen) had.
Sinds 1955 is het geboortefeest beperkt tot haar geboortedag
zelf: 8 september. In onze federatie vieren we de Geboorte van
Maria om 9.00 uur in de H. Petruskerk in Roelofarendsveen en
om 19.00 uur in de OLV Geboortekerk in Rijpwetering.

Concreet bent u welkom in de volgende weekvieringen:
• Op maandag is er om 7.00 uur een viering in de Petruskerk.
• Op dinsdag is er om 9.00 uur een viering in de Petruskerk
		 en wisselend in Nieuwveen of Oud Ade.
• Op woensdag is er om 9.00 uur een viering in
		 Aarlanderveen en eens in de maand in Noorden.
		 ‘s Avonds is er om 19.00 uur een viering in Langeraar.
• Op donderdag is er om 9.00 uur een viering in Nieuwkoop
		 en ’s avonds in Leimuiden om 19.00 uur. (m.u.v. de week 		
		 waarin er op vrijdag een viering in de Peppelhof is).

Op 8 september vieren we als Katholieken de Geboorte van
Maria. Dit heuglijke feit is voor de kerk een reden om feest te
vieren, omdat ‘haar geboorte tevens de aankondiging was van
de naderende verlossing van de zondige wereld’.

Kapelaan van Paassen
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Clara & Franciscus Vieren
Chrismamis, en de oliën van de kerk
Ieder jaar wijden de bisschoppen in heel de wereld de 3 oliën
voor de parochies van hun bisdom. Normaliter gebeurt dat op
de vooravond van het Heilig Triduüm, de woensdagavond voor
Witte Donderdag. Het is altijd voor ons een feestelijke viering
in de kathedraal van Rotterdam. Alle parochies en katholieke
zorginstellingen sturen dan vertegenwoordigers om deze Heilige
Mis bij te wonen. Ook veel diakens en pastoraal werkers zijn
aanwezig en de bisschop celebreert de Heilige Mis met de priesters. Het is ieder jaar een afgeladen kathedraal, de bisschop te
midden van zijn bisdom. Hij zegent en wijdt dan de 3 oliën die wij
nodig hebben in onze kerken. Dit jaar liep het anders. Vanwege
corona kon ook deze plechtigheid niet door gaan. De bisschop
van Rotterdam heeft besloten dat de Chrismamis op 9 september zal zijn om 19.30 uur in de kathedraal van Rotterdam. Vanuit
ons team en onze federatie zal pastoor Glas hierbij aanwezig zijn.
Hij zal de oliën voor de kerken meenemen en later verdelen.
Om welke oliën gaat het eigenlijk?
• De catechumenenolie ook wel olie van de geloofsleerlingen genoemd wordt gebruikt bij de zegening van de catechumenen,
wanneer deze worden voorgesteld aan de kerkelijke gemeenschap.
• De ziekenolie wordt gebruikt bij het sacrament van de ziekenzalving.
• De Chrismaolie is de belangrijkste olie. Deze wordt gebruikt bij
het sacrament van het doopsel, het sacrament van het vormsel
en het sacrament van de wijding.
Na 9 september hebben wij als parochiefederatie weer nieuwe
oliën waarmee sacramenten gevierd kunnen worden.
Diaken André van Aarle

Vieringen van Woord en Gebed
Vanaf het moment dat wij de kerkvieringen weer mochten laten
plaatsvinden reiken wij alleen bij de eucharistieviering de Heilige

Communie uit. Dat is ook de eigenlijk plek van de Heilige Communie. De Heilige Communie hoort niet buiten de Heilige Mis
uitgereikt te worden, behalve bij zieken thuis. Voor het 2e Vaticaans Concilie (begin jaren 60) was het gebruikelijk dat mensen
los van de Heilige Mis de Communie konden ontvangen. Dat
was dikwijls de praktijk bij boeren die vroeg moesten werken en
niet de communie mochten ontvangen na het ontbijt. Die gingen naar de kerk, ontvingen de Heilige Communie, gingen naar
huis, eten en werken en gingen dan alsnog naar de Heilige Mis,
maar ontvingen dan geen Heilige Communie meer. De band
met de eucharistie bleef wel intact.
In de jaren 70 van de vorige eeuw kwamen de Woord- en Communievieringen opzetten. Door het langzaam oplopend priestertekort gingen pastoraal werkers, diakens en parochianen voor
de zondagse liturgie en men begon de H. Communie uit te reiken buiten de Heilige Mis. Die praktijk heeft zich door gezet tot
op de dag van vandaag. Het gevolg dat gelovigen vaak geen verschil meer zagen in de Heilige Mis en een Woord- en Communieviering. Terwijl dat verschil juist groot is en de Heilige Communie
voortkomt uit de eucharistie. De eucharistie is de viering waarin
Christus actief en zichtbaar tot ons komt. Zijn lijden en sterven
en verrijzenis is zichtbaar in de Heilige Mis. Het uitreiken van de
Heilige Communie is een logisch vervolg; wij krijgen deel aan zijn
lijden, sterven en verrijzenis. Die betekenis is verdwenen door
de Heilige Communie bij iedere viering uit te reiken.
Nu door corona de maatregelen rondom voorganger en handelingen zijn verscherpt omwille van de veiligheid, zullen de pastoraal werkers en de diaken voorgaan in Woord- en Gebedsvieringen en daarbij de hostie (latijn hostia=slachtoffer) uitstellen in
de monstrans. We mogen Christus aanbidden en al onze gebeden uitspreken in zijn zichtbare tegenwoordigheid. Deze vieringen zijn geen afgeleide vieringen van de Heilige Mis, maar hebben hierdoor een eigen uniek karakter. De rust en stilte (geen
zang en muziek) bij de aanbidding mag ons hart verkwikken. En
ons verlangen naar de Eucharistie mag hierdoor groeien.
Diaken André van Aarle

Kalender september 2020
1, 8, 15, 22, 29
19.30 uur
Pastorie H. Petruskerk
		(Roelofarendsveen)
1, 8, 15, 22, 29
19.00 uur
H. Martinuskerk, Noorden
2, 9, 16, 23, 30
19.30 uur
Skype
			
2, 16, 30
20.15 uur
Orangerie, Zevenhoven
8
9.00 uur
H. Petruskerk, Roelofarendsveen
19.00 uur
OLV Geboortekerk, Rijpwetering
9
10.00 uur
www.bisdomrotterdam.nl
12
12.30 uur
Willibrorduskerk, Bodegraven
				
14, 28
20.15 uur
Familieruimte H. Petruskerk
		(Roelofarendsveen)
16, 23, 30
20.00 uur
Koetshuis, Langeraar
19
11.00 uur
www.bisdomrotterdam.nl
				
22
18.30 uur
PKN-kerk, Hoogmade
29
18.30 uur
PKN-kerk, Hoogmade

6

www.rkgroenehart.nl

Schriftinstuif (info: pastoraatgroep Roelofarendsveen)
Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
Meditatief Evangelie lezen
(info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl)
Leesgroep ‘Als God Renoveert’
Hoogfeest Maria Geboorte
Hoogfeest Maria Geboorte
Chrismamis (ook via www.youtube.com/BisdomRotterdam1956)
Diocesane Misdienaarsdag
(info: m.meeussen@bisdomrotterdam.nl)
Leesgroep ‘Als God Renoveert’
Meditatieavond (info: liesbethvanw@hotmail.com)
Diakenwijdingen
(ook via www.youtube.com/c/BisdomRotterdam1956)
Kennismaking Alphacursus (info: alphawouhoo@gmail.com)
Alpha-cursus (info: alphawouhoo@gmail.com)

Clara & Franciscus Ontmoeting
Bisschop van den Hende over de coronatijd

“We blijven verbonden in een
netwerk van liefde”
Door: Tom Zuijdervliet
Enkele maanden geleden werden we geraakt door het coronavirus. Kerkgebouwen werden gesloten,
bijeenkomsten werden afgezegd. Wat betekende dat voor het met elkaar vieren en voor onze verbondenheid?
We praten erover met Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam.

Foto: bisdom Rotterrdam

“Eerst was corona nog ver weg, in China”, begint de bisschop.
“Maar opeens kwam het dichterbij, in Italië. En even later was
het ook in Nederland, in Brabant, en al gauw in het hele land.
Het was een onzichtbare vijand. We hebben allemaal veel
vertrouwen in de wetenschap, maar corona laat zien dat de
wetenschap ook niet alles kan. En dat we mogen geloven dat
de Heer ons niet loslaat.”
Lockdown
Nederland ging een periode in van lockdown. “In ons hart
hadden we echter geen lockdown”, zegt de bisschop. “Corona
betekent weliswaar een aanslag op onze kernactiviteiten, zoals
het samen vieren van de liturgie, maar we blijven met elkaar
verbonden in een netwerk van liefde. Een netwerk dat van
twee kanten komt. Waarbij we voor elkaar open blijven staan.
Deze tijd betekent wel dat veel parochies een sprong maakten
naar digitale diensten. Dat is toch een manier om ondanks
beperkingen een gemeenschap te zijn.
Ik vergelijk het graag met een Bijbeltekst uit Johannes 20. De
leerlingen zaten na Jezus’ kruisdood angstig bij elkaar, achter
gesloten deuren, bang voor vervolging. Jezus, opgestaan uit de
dood, kwam ondanks gesloten deuren bij zijn apostelen. Ook
nu kunnen we, in navolging van Jezus, ondanks alle beperkingen met elkaar verbonden zijn in saamhorigheid. Het is niet
vanzelfsprekend, maar we kunnen het wel in stand houden.”
Contact
Voor bijna alle vrijwilligers, en daarvan zijn er vaak vele tientallen in de parochies, vielen de werkzaamheden stil. “Dat had
veel invloed op hen”, meent de bisschop. “Veel vrijwilligers

zetten zich al tientallen jaren en soms meerdere keren per
week in voor de kerk. Zij doen dat niet alleen vanuit het geloof
en plichtsbesef. Voor veel vrijwilligers is het ook een manier
om contact te houden met anderen. Een sociaal contact dus.
En ineens hield dat voor velen op. Maar er ontstonden ook
initiatieven om te laten zien dat we aan onze mensen, onze
vrijwilligers en andere parochianen, denken en om hen geven. Bijvoorbeeld door het rondbrengen van een bloemetje
bij oudere mensen. Of het sturen van een kaartje. Jongeren
spreek je digitaal aan. De Vormselvieringen in het bisdom
konden niet doorgaan. Daarom stuurde ik de jongeren die het
Heilige Vormsel niet konden ontvangen, een videoboodschap.
De jaarlijkse Vuurdoop, op de zaterdag voor Pinksteren, ging
natuurlijk ook niet door. Heel jammer, het is altijd een mooi
evenement waarbij honderden vormelingen vanuit het gehele
bisdom met elkaar in contact komen. Van uitstel komt echter
geen afstel. We pakken alles weer op, zodra het mogelijk is.”
Streamen
Al snel werden overal vieringen uitgezonden via streamingdiensten zoals YouTube. Sinds 1 juli vinden in alle kerken van
onze HH. Clara & Franciscus federatie weer vieringen plaats,
maar wekelijks wordt er vanuit een van de parochiekernen
nog een viering digitaal uitgezonden. Bent u niet bang dat
digitale vieringen mensen weghouden uit de kerk? “Daar ben
ik niet bang voor”, antwoordt de bisschop. “We moeten het
streamen van vieringen niet zien als een gevaar, maar als een
manier om met elkaar verbonden te zijn. Het vult elkaar aan,
maar digitaal vieren is natuurlijk geen vervanging. Veel mensen kunnen of willen vanwege hun kwetsbaarheid nu niet naar
de kerk komen. Voor hen zijn deze vieringen een uitkomst.”
Andere boeg
“De liturgie komt hierdoor ook beschikbaar voor mensen die
zelden in de kerk kwamen. En die we niet bereikten. Vergelijk
het met de wonderbaarlijke visvangst (Johannes 21/Lucas
5). De vissers gooiden hun netten uit, maar vingen niets. Jezus vroeg hen om dieper te gaan vissen. En plots vingen ze
weer vissen. Wij vieren liturgie in de kerk en ‘visten’ vanouds
op dezelfde plaats, maar door veranderde omstandigheden
gooien we de netten nu ook digitaal op andere plaatsen uit.
We gooien het over een andere boeg. Dat is ook een gevolg
van corona.”
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Aarlanderveen

H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Kinderkerk

Na een lange pauze, was er op zondag
12 juli eindelijk weer kinderkerk. Het
was heerlijk weer, daarom zijn we met
de kinderen de pastorietuin in gegaan.
Daar hebben we met elkaar een verhaal
gelezen, geknutseld, en een spel gespeeld. Omdat het bijna vakantie was,
kregen de kinderen ook nog iets lekkers
mee. De data van de kinderkerk in de
komende periode zijn nog niet bekend,
houd hiervoor de Samenstromen en
wekelijkse mededelingen in de gaten.
Werkgroep Kinderkerk

De communicanten van
Ter Aar en Aarlanderveen
Dat het zo anders zou lopen voor de
communicanten van afgelopen jaar, had
niemand kunnen bedenken! Zij zouden
afgelopen april hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan als het Coronavirus niet de kop had opgestoken.
Nu is het zo dat deze lieve kinderen nog
steeds niet hebben deelgenomen aan
de Heilige Communie. Er wordt weer
beperkt gevierd in de kerk dus wilden
wij de kinderen toch de mogelijkheid
bieden om ook (eindelijk eens) deel te
mogen nemen aan de Heilige Communie. Het zal er heel anders aan toe gaan
dan hoe het er gebruikelijk aan toe ging
8
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maar dat neemt niet weg dat het alsnog
heel bijzonder en feestelijk kan zijn!
Tijdens de eucharistievieringen van 13
en 27 september mogen de communicanten als eerst ter communie gaan.
Uiteraard wordt hier door kapelaan Van
Paassen even extra aandacht aan gegeven. We wensen de communicanten
alvast een hele mooie viering! Helaas
weten we op het moment van schrijven niet wie van de communicanten
daadwerkelijk gebruik maken van deze
momenten, vandaar dat dit stukje algemeen gehouden is. Maar wij beloven, bij
deze, dat er in de volgende uitgave er
op teruggeblikt gaat worden!
Groetjes namens de werkgroep,
Esther, Mariska en Kirstin

Cursus liturgie
In de maanden juni en juli hebben wij
een vijftal cursusavonden over liturgie
(vieren) mogen volgen. Heleen van der
Reep verzorgde deze cursus en zij heeft
ons elke avond weer vol enthousiasme
over het ontstaan van Liturgie door de
eeuwen heen tot ‘hoe het nu is’ verteld.
liturgie is niet zomaar in een zin te omschrijven, het is veel meer dan alleen
een viering. Zo hebben we geleerd dat
er een ‘orde van dienst’ (vaste volgorde/
opbouw tijdens vieringen) is en hoe en
waarom dat ontstaan is.
We hebben het liturgisch jaar ingekleurd en besproken welke symbolen,
tradities, rituelen en handelingen bij
bijzondere feest- en gedenkdagen
horen, en ook bij sacramenten maken
we gebruik van symbolen, rituelen en
tradities.

Daarnaast hebben we ook over het
belang en over de meerwaarde van
taal, zang en muziek tijdens liturgie
gehad. We kregen op de laatste avond
de gelegeheid om elk ons favoriete lied
te laten horen, ook had Heleen van
der Reep veel muziek meegenomen
om ons te laten horen hoe muziek ontstaan is, wat gelovig muziek is en wat
Liturgisch muziek is.
Kortom het waren fijne leerzame
avonden. Het was een genot om deze
cursus met nagenoeg dezelfde groep,
waarmee we in het najaar van 2019 de
basis module 'Vrijwilliger in de Kerk'
hadden gedaan, te volgen! En bij deze
willen wij ook graag gebruik maken om
Ada van Boheemen te bedanken voor
de moeite die zij genomen heeft om te
zorgen dat deze cursus in onze omgeving mogelijk gemaakt werd!
Ria, Monique, Femke, Piet en Kirstin

Lief en leed
Overleden
14 mei
12 juni
21 juni
18 juli
23 juli

Anna Jacqueline Maria van Dissel- Caminada
Leonardus Pieterse
Laurentia Wilhelmina Maria Hartveld-van Schie
Jacobus van der Meer
Johanna Gerarda van Diemen-Bunnik

75 jaar
76 jaar
77 jaar
84 jaar
92 jaar

Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
De communicanten
van Langeraar
Zit je midden in de
voorbereiding van
Eerste Heilige Communie, valt alles
stil. Het coronavirus
komt opduiken.
In april had deze
feestelijke viering
plaats moeten vinden. Nu is het zo dat
deze kinderen nog steeds niet hebben
deelgenomen aan de Eerste Heilige Communie. Er wordt weer beperkt gevierd in
de kerk dus wilden willen wij de kinderen
toch de mogelijkheid bieden om ook deel
te mogen nemen aan de Eerste Heilige
Communie. Het zal er heel anders aan
toe gaan dan hoe het er gebruikelijk aan
toe ging maar dat neemt niet weg dat het
alsnog heel bijzonder en feestelijk kan
zijn! Tijdens de eucharistievieringen van
19 september en 4 oktober mogen de
communicanten als eerst ter communie
gaan. We wensen de communicanten alvast een hele mooie viering! Wij beloven,
bij dezen, dat er in de volgende uitgave
op teruggeblikt gaat worden!
Groetjes namens de werkgroep, Esther,
Mariska en Kirstin

Einde van de zomer
De zomer is een tijd van naar buiten
gaan, de zon schijnt, het is warm, het
leven speelt zich meer buiten af, we trekken eropuit, gaan op vakantie. Dan gaan
we nu in september rustig aan weer
meer naar binnen, meer in huis. Voor
mezelf betekent dat ook letterlijk meer
naar binnen, binnen in mezelf, verstillen,
stil maken om te kijken wat er is als alles
stil valt. Gelukkig mogen we in deze tijd
weer bij elkaar komen. Uiteraard voorzichtig en houden we rekening met elkaar. Dus kunnen de meditatie avonden
weer van start. 8x op de woensdag avond
om 20.00 uur. Lijkt het je leuk om dit
(weer) te ervaren hoor ik het graag. Op

dit moment bekijk ik ook de mogelijkheid
tot uitbreiding op de donderdagavond
en/of woensdagochtend. De meditaties
zijn in het Koetshuis in Langeraar, maar
uiteraard zijn alle kernen van harte uitgenodigd. We mediteren met maximaal
7 personen in een groep. U kunt zich
opgeven via tel (06) 282 562 86 of via de
email liesbethvanw@hotmail.com. Ik zie
u graag. Ook in Noorden is er een groep
waar ze bij elkaar in stilte komen. Mis-

schien net even anders dan in Langeraar
maar ook mooi. Dat is op de dinsdag
avonden om 19.00 uur.
Warme groet,
Liesbeth Van Woudenberg

Er zijn van die dagen
Heer,
er zijn van die dagen
dan voel ik in mijzelf een diepe rust.
Ik heb dan het gevoel dat ik méér van U krijg
dan ik mij bewust ben.
Op die momenten wil ik U dankzeggen.
Maar hoe
doe je dat?
Een paar woorden die je uitspreekt, zoals:
‘Ik dank U, Heer’,
lijken mij toch wat weinig.
Wat doe je als je dankbaar bent?
Dankbaarheid is veel meer dan
een paar zinnetjes.
Heeft dankbetuiging niet te maken met ‘doen’?
En dat ik op z’n minst
moet proberen
te doen wat U verlangt?
Heer,
laat mij U danken in wat ik ‘doe’.
Toon Hermans
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Langeraar

H. Adrianuskerk

Vanaf de Adrianustoren
• De vakantie tijd is ten einde, we hebben kunnen genieten van het mooie
weer. We pakken de draad van school,
werk en vrijwilligerswerk weer op en
wensen u/jullie daarbij alle goeds.
• De vrijwilligersbijeenkomst, die gepland stond voor september, gaat niet
door vanwege de nog beperkende,
corona gerelateerde, mogelijkheden.
Maar: wat in het vat zit verzuurt niet er
gaat er beslist een komen!
• Op zondag 13 september om 11.15 uur
is de Adrianusviering ter ere van onze
patroonheilige. Om dit met elkaar en
het begin van het nieuwe schooljaar te
vieren, hopen we ook vele ouders met
kinderen van Aeresteijn te mogen begroeten in de kerk.
• Door de inzet van een aantal gastvrouwen en gastheren was onze kerk deze
zomer opengesteld voor bezoekers.
Dank aan iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt.
• Op vrijdag 7 augustus was er een klein
brandje, door kaarsvet ontstaan, in de
torenkapel. Dit was zeer snel onder
controle. Het is schoongemaakt en
ook weer opengesteld. Er kunnen nog
geen kaarsjes gebrand worden omdat
de kaarsenstandaard door de brand
niet meer bruikbaar is.
• Op zaterdag 19 september om 19.00
uur zullen een aantal kinderen in onze
kerk hun Eerste Heilige communie
doen. Wij wensen hen een mooie vie-

ring toe. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Dan graag van te voren reserveren.
• In verband met de coronacrisis zal onze
kerk tijdens Monumentendag gesloten
blijven. Wij hopen dat de kerk in het jaar
2021 als vanouds geopend zal zijn.
• Het derde deel van de geschiedenisbeschrijving van onze mooie Adrianuskerk vindt u weer op het aparte inleg-

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Overleden
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Cornelis Johannes Theodorus Lek 		81 jaar
Theresia Maria Touw- Colijn			84 jaar
Karin Wilhelmina Josefina van den Boogaard
42 jaar
Wilhelmina Alida Vermeulen-van der Jagt		
92 jaar
Anthonius Wilhelmus Maria Slof			65 jaar
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Veel leesplezier!

Coronavirus

Lief en leed
19 juni		
05 juli		
07 juli		
20 juli		
20 juli		

vel in deze Samenstromen. U weet
waarom wij dit doen: het opstarten
van een actie voor een bijdrage van de
parochianen voor een renovatieproject aan de zuidwest gevel. Overigens
schuift de start van deze actie wat op
in de tijd, omdat het nog even wachten is op instemming van het bisdom.
Wij houden u op de hoogte.

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Corona communiescherm

wel horen, maar is het niet de bedoeling
dat je er ook naar luistert en het tot je
laat doordringen? Hans Schoenmaker
verzorgde de muziek en de zang, waar
graag naar geluisterd wordt zeker in de
tijd dat we nog niet mogen mee zingen.
Al met al een mooie viering, waarbij de
aanwezigen zich keurig hielden aan de
protocollen. Het blijft een vreemde gang
van zaken, maar we zijn blij dat we weer
mogen vieren!

Eerst hadden we bedacht een plaat plexiglas aan een standaard. Maar dat vonden
we wat kaal en erg eenvoudig. Toen hebben we een ontwerp gemaakt met twee
panelen waar een schuine zaagsnede
doorheen loopt. In die zaagsnede kan
een plaat plexiglas geklemd worden. Het
geheel op een tafel gezet met twee kaarsen en de voorganger kan erachter staan
en onder de plaat door de communie
uitreiken. Janneke van Soeren-Aupers
heeft er twee schitterende “guardian
angels”(engelbewaarders) op geschilderd.
Een waardige manier om in deze coronatijd de communie uit te reiken volgens de
protocollen. Andere parochiekernen zijn
al komen kijken hoe het in elkaar zit en
willen het graag namaken. Kernen die dat
willen geven maar een seintje, ze kunnen
de technische tekening krijgen en zijn
welkom om in Nieuwkoop het scherm
zelf te komen bekijken. Engelen zie je ook
terug op de Ark des Verbonds maar ook
op onze tabernakeldeuren zowel van het
hoogaltaar als van het altaar in de zijkapel. De twee engelen sieren nu ook de
cover van deze Samenstromen en daar
zijn we best trots op!

BCP en PG

BCP

Communie
Tijdens de Eucharistieviering van zondag
12 juni, waar 48 mensen bij aanwezig
waren is voor het eerst weer de communie uitgereikt door voorganger pastoor
Jack Glas. Het communiescherm voldeed
daarbij goed. Hij had een gloedvolle
preek waarmee hij de drie lezingen met
elkaar in verband bracht. Je kunt iets

Eerste Heilige Communie
Zondag 6 september zullen de 5 Nieuwkoopse communicantjes hun Eerste
Heilige Communie ontvangen tijdens
de viering van 09.15 uur. Helaas heeft
het niet zo mogen zijn dat ze, samen
met de andere communicantjes uit de
federatie, op 10 mei hun communie
konden doen. Omdat het nog steeds niet
mogelijk is door corona om het met alle
communicantjes tegelijk te vieren, is er
besloten dat ze ieder in hun eigen kerk
tijdens een communieviering, hun Eerste
Heilige Communie zullen ontvangen.
Koor de Horizon zal zingen tijdens deze
feestelijke viering en pastoor Glas zal
voorgaan. Graag aanmelden via het secretariaat op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.30 uur en 12.00 uur. Het
protocol met betrekking tot de coronaregels is van toepassing. (zie de website:
rk.groenehart.nl) .Per gemarkeerde plek
mag er één persoon, twee partners of
een gezin plaatsnemen. Houdt u zich aan
de aanwijzingen s.v.p.

Wie wordt mijn opvolger?
In de afgelopen jaren is er veel veranderd en tot stand gebracht in onze parochiekern. Zo zijn wij in 2011 met andere
parochies gefuseerd tot de H. Clara
parochie. De fusie heeft ons sterker
gemaakt: wij zijn als parochiekern meer
gaan samenwerken en taken zijn ondergebracht bij het centrale secretariaat
en de penningmeester van de H. Clara
parochie.

Een belangrijke volgende stap is de toekomst van onze kerkgebouwen. Met 6
kerkgebouwen “wonen wij in een te grote jas”, maar een ander gebruik van één
of meerdere kerkgebouwen in onze parochie moet een goed overwogen beslissing zijn. Ik vind het boeiend om hierover
met de andere leden van de beheercommissie en onze pastoraatsgroep te spreken en te luisteren naar elkaars ideeën.
Dat is ook de reden waarom ik mijn functie van penningmeester van de beheercommissie wil overdragen. In september
2007 ben ik penningmeester geworden,
eerst van de parochie OLV Hemelvaart
en later van de parochiekern. Ik heb
dit al die jaren met veel plezier gedaan,
maar na 13 jaar is het tijd voor een opvolger. De taken van penningmeester
zijn o.a. het verrichten van betalingen,
het ieder kwartaal aanleveren van de
administratie aan de penningmeester
van de H. Clara parochie (die de administratie verwerkt) en het verzorgen
van de Aktie Kerkbalans. Kennis van
boekhouden is geen vereiste. Als u graag
mee wilt praten over onze toekomst en
financiën bij u in goede handen zijn, is
het penningmeesterschap misschien iets
voor u. Als u interesse heeft voor deze
functie wil ik u vragen met mij contact op
te nemen, tel. (0172) 57 41 74. Ik zal dan
graag meer informatie geven.
Charl van Veen, penningmeester
parochiekern OLV Hemelvaart

SAMENstromen • september 2020

11

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

Beeldje van Eloy

Mariakapel

Gemeenschap van Kerken

Als er op zondag weer een viering is,
is de kapel niet apart open. Uiteraard
kunnen de kerkgangers een kaarsje opsteken en dat wordt volop gedaan! Als
de weekendviering op zaterdag is, is de
kapel wél open van 10.00 tot 12.00 uur,
zodat u altijd op zondag naar de kerk
kunt. Daarnaast blijft de kapel, zoals
gebruikelijk, op dinsdag- en donderdagmorgen geopend van 9.30 tot 12.00 uur
tijdens de openingsuren van het secretariaat.

De geplande oecumenische dienst van 11
oktober gaat i.v.m. het coronavirus niet
door. Het streven is om deze dienst uit
te stellen naar een nog nader te bepalen
zondag volgend voorjaar. Of de volkskerstzang wel door kan gaan, daarover beslissen we later. Voor nu, blijf gezond!

BCP

Vanuit de pastoraatgroep
Heel langzaam, rekening houdend met
alle coronamaatregelen, zijn we weer
aan het vieren in de kerk. Niet mee zingen, dat is wel heel moeilijk. Twee leden
van koor de Horizon hebben op 26/7
de zang verzorgd in de viering, dat was
mooi. Koor Allegro is ook van plan om
zoiets te gaan verzorgen. Na meer dan
10 jaar nemen wij in onze pastoraatgroep afscheid van Liesbeth, onze notulist. Zij heeft dit met veel plezier gedaan
en heeft in deze periode ook vaak geholpen bij allerlei activiteiten. Liesbeth
was samen met Wilma erg betrokken bij
het wijkcontact. Wij bedanken haar hiervoor. Hierbij tegelijkertijd een oproep of
er iemand is die haar plaats als notulist
wil overnemen. We vergaderen 1x per
maand en de notulist maakt hier een
verslag van. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de pastoraatgroep.

Hennie Kwakkenbos

Eindelijk weer kerk
Er is door Rob en Martien keihard gewerkt om de kerk aan de regels van het
RIVM aan te passen. In de paden stickers
met 1,5 meter, en op de banken grote
gele stickers waar je mag zitten. Bij de
ingang een tafel met flessen desinfecteer
middel om je handen te reinigen. Bij binnenkomst via de zijpaden gaan zitten, en
bij het verlaten via het middenpad. Na
een aantal vieringen mocht er ook communie gedeeld worden, daar is aan beide kanten een prachtig paneel gemaakt
met daartussen plexiglas. Met een pincet
werd er communie uitgereikt, een prima
oplossing. Achterin de kerk staan een
grote tafel waar je kunt inschrijven voor
de vieringen. Kortom veel werk verzet en
top geregeld. Ik ben erg blij dat we weer
kunnen vieren.
Een zeer tevreden parochiaan.

Parochiecontact
Het is een vreemde en rare tijd met het
coronavirus. U mocht of kon geen bezoek
ontvangen, voor vele een eenzame tijd.

Gelukkig zijn nu de regels wat versoepeld, maar houden wij ons wel aan de
1-5 meter afstand. Wij hebben in de
parochie al vele jaren een kleine groep
vrijwilligers die mensen thuis bezoekt.
Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje laat dit ons dan weten. U kunt dit
doorgeven aan: Bets Verhage tel. (0172)
57 37 13 of betsverhage@ziggo.nl en
Corrie Baas tel. (06) 160 986 20
corriebaas@outlook.com.
In de column van de vorige Samenstromen stond dat u eens moest zoeken
naar het beeld van St. Eloy, de patroon
van de smeden. De meeste parochianen
weten het niet te vinden, maar op het
hoogaltaar bevinden zich maar liefst vier
heiligenbeelden. Van links naar rechts:
St. Petrus, St. Theresia, St. Eloy en waarschijnlijk St. Victor. Helemaal bovenop
het altaar (5 ½ meter hoog) zien we nog
het beeld van de pelikaan die in zijn
borst prikt om met zijn bloed zijn jongen
te voeden. Symbool voor Christus zie zijn
bloed geeft voor de mensen.
Rob Aupers

Dank je wel
In de bus van de pastorie een envelop
met er op “collecte”. Zat maar liefst
€ 200, - in voor de afgelopen maanden
dat er geen collecte was geweest. Daar
worden we nou heel erg blij van. Anonieme gever: hartelijk dank!
BCP

Antonius
Onze deskundige restauratrice is geveld
geweest door het coronavirus. Gelukkig
is zij inmiddels hersteld en heeft de restauratie van Antonius weer opgepakt. De
beestjes zijn bestreden en de gaten zijn
geplamuurd. We verwachten het beeld
in september weer terug in de kerk en
dan gaat St. Jozef naar Brussel!
BCP

Lief en leed
Overleden
26 juni		
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Hen Aartman		
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86 jaar

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Kerkbezoek

Normaal?

Als u een viering in onze kerk wilt bijwonen (in het weekend of op dinsdag)
hoeft u niet meer te reserveren. Wél
blijven de coronamaatregelen gelden:
bij binnenkomst wordt u gevraagd of u
goed gezond bent en geen mensen in uw
(familie)kring met corona hebt, uw naam
en telefoonnummer worden genoteerd,
u reinigt uw handen met handgel, gaat
in de bank zitten bij een sticker en houdt
daardoor 1,5 meter afstand.
Collectegeld wordt niet opgehaald maar
kunt u achterin de kerk in de daarvoor
bestemde mandjes doen.
We willen nog benadrukken dat zolang
de 1,5 meter maatregel blijft gelden,
slechts 48 mensen aan de viering kunnen meedoen. U bent van harte welkom
maar als het maximale aantal mensen is
bereikt, mogen wij u niet toelaten, hoezeer ons dat ook spijt.
We hopen en bidden dat alle maatregelen niet lang meer nodig zullen zijn.

We vieren weer, gaan weer ter
Communie en spreken elkaar weer. Alles
lijkt normaal. Maar nog steeds gelden
alle coronamaatregelen. We maken er
met zijn allen het beste van. Bezoeken
onze eenzame familieleden en kennissen
op afstand. Gelukkig is het mooi weer
en kunnen we veel buiten zijn. Maar
normaal? Nee, We missen lichamelijk
contact, een hand geven, kussen, knuffelen. Zullen we moeten wennen aan het
"nieuwe normaal"? Het is niet te hopen.
Laten we met zijn allen bidden dat er
gauw een vaccin gevonden wordt en er
een einde komt aan deze nare pandemie
die onze levens ontwricht.

Eerste Heilige Communie

Vanuit de pastoraatgroep

Canta Libre neemt afscheid
van hun dirigent/pianist

Riet Spekman

Beste mensen
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft
gehad. Een vakantie die wellicht toch
anders is verlopen dan normaal vanwege
corona. We zijn verheugd dat we in onze
kern weer ter Communie mogen gaan,
er is een mooi scherm gemaakt. Als er
een eucharistieviering is, mag er weer
Communie uitgereikt worden. Eerst gaan
de mensen in de linker banken (gezien
vanaf binnenkomst), daarna de mensen
aan de rechterkant. Vóórdat u de
Communie ontvangt reinigt u uw handen
met handgel die vóór in de kerk staat. De
Communie wordt uitgereikt met een
speciaal pincet. Zoals het er nu naar uit
ziet, doen de andere voorgangers een
Woord en Gebedsviering.
Het kan zijn dat dit inmiddels ook veranderd is maar we houden u goed op de
hoogte via de Samenstromen en de wekelijkse mededelingen in de kerk.
Vanuit de pastoraatgroep
Nieuwveen/Zevenhoven

Een heel leven lang.
Een herinnering aan je Eerste Heilige
Communie

De kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie doen, waren zich hierop
aan het voorbereiden op de Ankerzondagen.
En toen was er…. corona.
Achter de schermen is er hard gewerkt
om de Eerste Heilige Communie toch
door te laten gaan, zij het in een andere
vorm. Een vorm, waarbij we de kinderen
toch bij de viering kunnen betrekken.
De communicantjes uit Nieuwveen,
Noorden, Zevenhoven en Nieuwkoop
doen nu niet gezamenlijk in één viering
hun EHC, maar In hun eigen kern.
Voor Nieuwveen is dit op zaterdag 26
september om 19.00 uur en op zondag 4
oktober om 9.15 uur. Bij beide vieringen
gaat kapelaan Van Paassen voor.
We wensen Sophie, Nina, Bas en Robert
een mooie viering toe.
Een dag om lief te hebben.
Een dag van luisteren.
Een dag om te bewaren.
En mee te dragen.

Helaas hebben wij net als alle andere
koren niet meer kunnen zingen vanaf 11
maart. Dit vinden wij als koor erg jammer. Wat het allemaal nog minder leuk
maakte was dat onze dirigent/pianist
Arnaud Rosdorff tijdens deze periode
aan gaf dat hij toe was aan een nieuwe
uitdaging en ons koor vaarwel ging zeggen. Na een periode van ongeveer 10
jaar was dat voor ons wel even schrikken, want hoe gaan we dan verder in

deze onzekere toekomst.
Wij danken Arnaud heel hartelijk voor
zijn inzet en enthousiasme voor het koor
waarin de hoogtepunten zoals “The Passion” en het 50-jarig bestaan zeker het
vermelden waard zijn. Wij hebben op 13
juni op gepaste wijze afscheid genomen
met het koor van Arnaud.
Na intensief speurwerk naar nieuwe be-
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Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

geleiding, zijn we uitgekomen bij Greetje
de Haan. Zij zal onze nieuw dirigent/pianiste worden als we weer mogen zingen.
En wij hopen dat dat heel snel weer mag.
Zij en wij hebben heel veel zin in deze
nieuwe samenwerking. Greetje is niet
helemaal een onbekende voor Canta
Libre. In het verre verleden heeft zij ons
al eens zangles gegeven.
Wij gaan dan repeteren op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Nicolaas kerk. Heb je zin om met ons mee
te doen, neem even contact op met Thea
Dobbe tel. (06) 290 155 69.
Zodra de repetities dan mogen beginnen
nemen we contact met je op.

In de verslagen van 21-2-2013 waren er
19 medewerkers. Namen zullen wij van
deze medewerkers niet noemen, omdat
er ons al diverse mensen ontvallen zijn
en mensen die gezien hun leeftijd of
om gezondheidsredenen de werkzaamheden niet meer konden vervullen. Zij
waren wel de pilaren bij de ontwikkeling
van het huidige gebied. Tevens konden
wij i.v.m. de privacywet niet alle namen
meer achterhalen.

14 september
Kruisverheffing
Vandaag viert de kerk het feest van de
Kruisverheffing. Het feest vindt zijn oorsprong in de 4de eeuw.
Nadat, volgens de overlevering, keizerin
Helena het kruis van Christus had teruggevonden, werd in Jeruzalem de kerk van
het heilige Graf gebouwd.
Het werd een dubbele kerk: bestaande
uit een opstandingskerk en uit een martelaars- of kruiskerk.

Canta Libre, Annet Hoogenboom

De Tuingroep

Bij de huidige situatie mogen wij als Nicolaashof/begraafplaats werkgroep ons
gelukkig prijzen met een heel goed samenwerkend team. Het aantal mensen
wat zich elke week weer inzet bedraagt
11 mensen met daarnaast 4 oproepkrachten. Ons ideaalbeeld is om dit aantal van 15 medewerkers te handhaven.
Maar helaas hebben wij dit niet voor
het zeggen. Vandaar ons verzoek: kom
gerust een keer langs op donderdagochtend!
De namen van de vrijwilligers die elke
donderdagochtend actief zijn willen wij
met hun instemming vermelden. Dit met
de hoop als u een bekende naam van
een kennis, buurman of familielid ziet,
dat u ook de stap durft te zetten om te
komen genieten in en van de Nicolaashof en begraafplaats.
De enthousiaste vrijwilligers zijn: Fr. Wijfje, J. Blom, T. v/d Hoorn, C. v/d Hoorn, Q.

14
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Laat die verlegenheid maar achterwege,
want we zijn allemaal bezig met hetzelfde ideaal; onze mooie Nicolaaskerk in
een prachtig decor van bloemen, bomen,
struiken en waterpartijen te kunnen presenteren met daarbij een zeer verzorgde
laatste rustplaats voor onze overleden
parochianen.
De tuinvrijwilligers

Ook zullen we via de Samenstromen laten weten als we weer mogen beginnen,
en kun je een kijkje komen nemen.
Wij hopen dat we snel weer mogen beginnen.

Eind 2020 is het acht jaar geleden dat
er plannen, tekeningen en schetsen
werden ontworpen met betrekking tot
het kerkhof, de pastorietuin, de toegangspaden van de begraafplaats en de
toen nog pastorietuin. Heel wat mensen
hebben op hun manier een steentje bij
de ontwikkeling van het hele project
bijgedragen.

v/d Hoorn, W. van Rijn, H. Borst, R. v/d
Jagt, P. Paardekooper, L. Borst, A. Faas,
B. Keijzer, L. van Bezouw, L. van Veen en
P. Wijfjes.

Op 13 september vierde men de inwijding van de ene en op 14 september de
inwijding van de andere, de kruiskerk.
Op die dag werd het kruis plechtig aan
het volk getoond en ter verering aangeboden. Vandaar de naam Kruisverheffing.

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Geloven
Geloven is niet erop-nahouden van een
religie; het is je begeven in een relatie.
Geloven is niet leven volgens een leer;
het is gaan op de weg van de Heer.
Geloven is niet verbijsterd door het
onbegrijpelijke; het is verblijd worden
door het ongelofelijke.
Geloven is niet het product van een
verworven inzicht, het is het geschenk
van een geboden uitzicht.
Geloven is weten dat geen enkele menselijke visie absoluut is, daarom vatbaar
voor relativering door de humor van
het evangelie.
Geloven is niet het hardnekkigste product van je opvoeding; het is de meest
behartenswaardige verworvenheid van
je volwassenheid.
Geloven is niet overal een afdoend
antwoord op weten; het is wel de goede
vragen stellen en proberen zelf een
antwoord te zijn.
Geloven is God loven.
Geloven is niet kiezen voor het systeem
dat de meeste zekerheden biedt; het
is het gaan van de weg met de meeste
risico’s.
Geloven is geen zaak van slaafse
onderworpenheid, maar van vrijwillige
gehoorzaamheid.

Geloven is Jezus herkennen in Zijn
minste broeder.
Geloven is jezelf durven zijn, omdat Jezus
zich met je heeft durven vereenzelvigen.
Geloven is ja-zeggen tegen het leven,
het bewust beamen van je mens zijn.
Geloven is leven uit het gebed, maar
evenzeer afzien van gebed, wanneer het
dreigt te worden tot een alibi voor eigen
verantwoordelijkheid.
Geloven is niet wedden op het hiernámaals, met veronachtzaming van het
hiernúmaals en met de verheerlijking
van het hiervóórmaals; het is actueel
gedenken en verwachten.

Geloven is niet leven op hoop van
zegen, maar úit de hoop op grond van
zegen.
Geloven is niet het middel om je voor
verdriet te behoeden, het is wel de weg
om troost te vinden.
Geloven is niet een pleister op de
wonde, een doekje voor het bloeden; het
is wel weten wie de Heelmeester is.
Geloven is voortdurend attent zijn op
de tekenen, die God van zijn Rijk stelt.
Geloven is afzien van jezelf, opzien
naar God, omzien naar de ander, uitzien naar de toekomst.
L.C. Rietveld

Lief en leed
Overleden
19 juni
26 juli
31 juli

Petronella Alida (Nel) van den Berg-Keijzer 86 jaar
Maria Clementia (Riet) de Groot 		
85 jaar
Gijsbertus Petrus (Bertus) van Leeuwen
79 jaar
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus is weer voorzichtig opgestart

Op zondag 5 juli was het zover, we
mochten weer! Het gebruiksprotocol
geschreven en goedgekeurd, de kerkbanken deels afgezet, pijlen op de vloer
en een intekenlijst bij de deur. Maar
liefst 7 kerkgangers mochten we die
eerste zondag begroeten maar we vierden weer!
De week erna 15 en gedurende de zomer
30 tot 35 kerkgangers. Ook de doordeweekse viering is weer terug met het
vertrouwde koppeltje senioren. Inmiddels zijn de richtlijnen versoepeld, zodat
vooraf aanmelden voor een viering niet
meer hoeft. Ook hebben we een speciaal
scherm laten maken, zodat er tijdens
Eucharistievieringen ook weer Communie uitgereikt kan worden. Het vergt van
iedereen, voorgangers, vrijwilligers en
kerkgangers wat bereidheid tot aanpassing maar dankzij aller inzet en goede
wil, vieren we weer.
De volgende stap is het uitbreiden van
de muzikale ondersteuning. Meezingen
vanuit de kerk mag nog niet, koren mogen wel beginnen met repeteren maar
mogen nog niet als groep tijdens de
vieringen zingen. Met de koorbesturen
wordt gekeken om de beschikbare koorleden per 4 te laten zingen.
Zondag 30 augustus, 9.15 uur houden
we, als de weergoden ons gunstig gezind
zijn, weer een buitenviering. Pastor Hel16
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een gaat ons voor rond het thema van
onze talenten en hoe wij klaar staan voor
de ander en van onze talenten aan de
ander delen. Wij hopen dat er ook veel
kinderen die ochtend het grasveld naast
de kerk weten te vinden.
Vanaf september verandert het schema
van de doordeweekse vieringen. Die was
in Noorden altijd op vrijdagochtend. Omdat de beide pastores Hoogenbosch en
Van de Reep op vrijdag vrij zijn, geeft dit
een grote druk op de drie andere teamleden, ook vanwege de beschikbaarheid
tijdens uitvaarten. Om toch zoveel mogelijk vieringen in te kunnen plannen,
is besloten om te gaan wisselen, de
ene keer op woensdag, de andere keer
op vrijdag. Ook zal de doordeweekse
viering telkens een week overslaan. Op
woensdag 2 september om 9.00 uur is
de eerste viering, dan twee weken later
op vrijdag 18 september is de volgende.
Wat wel blijft is het bakkie koffie en het
praatje na afloop in de pastorie.
Zoals u elders op deze pagina kunt lezen, gaat ook de meditatiegroep weer
van start op 1 september. Zeker in deze
hectische tijd is dit een mooi wekelijks
moment van rust en bezinning.

Eerste Heilige Communie viering
De tijd loopt even helemaal anders door
het coronavirus. Zo ook met de voor-

bereiding voor de Eerste Heilige Communie. In het afgelopen jaar hebben de
communicantjes deelgenomen aan het
Ankerproject. Zo leven zij, samen met
hun ouders en hun familie toe naar de
grote dag. Helaas werd de viering in het
voorjaar uitgesteld. Gelukkig kan binnenkort de Eerste Heilige Communie eindelijk plaatsvinden. Wel in een iets andere

Ze mogen hun communie doen!
Dat willen ze heel graag.
Ze kiezen dan echt voor Jezus.
Een grote stap voor vandaag!
Het eten van het brood,
zo samen met heel velen,
die allemaal dit feest
Graag met ons willen delen!
We gaan er een mooie viering van
maken!
We wensen Joël, Marius, Levi en Vera
een hele mooie viering toe!

Noorden
vorm, maar wat zijn de communicantjes
blij, dat ze dan toch echt op zondag 11
oktober hun Eerste Heilige Communie
mogen ontvangen.

Nominatie voor de jaarlijkse
Martinuspenning
Als blijk van waardering voor inzet
m.b.t. vrijwilligerswerk binnen onze
parochiekern Noorden willen wij ook
dit jaar weer iemand specifiek in het
zonnetje zetten tijdens de jaarlijkse
Martinus herdenkingsdag. Hierbij het
verzoek om vrijwilligers voor te dragen.
Dit kan via een briefje met naam en
reden van voordracht. Het briefje kan
worden afgegeven bij de Pastorie. Een
andere mogelijkheid is een voordracht
te doen via een e-mail aan het adres
jruiterman@gmail.com. Sluitingsdatum
voor uw voordracht is 25 oktober 2020.
Uw voordracht wordt ten zeerste op
prijs gesteld.
Met vriendelijke groet,
Hanriette Brouwer,
Secretaris BCP Noorden

Nationale Ziekenzondag
Het coronavirus is nog niet onder controle en de zieken behoren evenals de
ouderen tot de risicogroep, die gemakkelijk besmet kan raken. Daarom heeft
de Diaconie-bezoekgroep in overleg met
pastor van de Reep besloten, om dit jaar
geen uitnodigingen te versturen voor
een viering in de kerk.
Wij laten iedereen vrij om hierin een
keuze te maken en willen een steuntje in
de rug bieden met een gedicht van Ina
Sipkes-de Smit.

Cirkel
Leven is leren omgaan
met winnen en verliezen,
wonen in de cirkel van
geloof, hoop en liefde
liefde maakt
dat we met hoop en geloof
overeind blijven!

Laten we vooral in deze coronatijd liefde
uitstralen, om met elkaar overeind te
blijven! Wij wensen iedereen die het
moeilijk heeft, heel veel sterkte en hopen
volgend jaar weer op traditionele wijze
Nationale Ziekenzondag te kunnen vieren!
Namens de Diaconie-Bezoekgroep,
Emmie Tersteeg

Stiltemeditatie Noorden
De stiltemeditatie, destijds opgezet
door pater Dirk Koster, gaat op dinsdag
1 september om 19.00 uur in de RK Kerk
in Noorden (inloop 18.45 uur) weer van
start.
We nemen de nodige maatregelen tegen
het Coronavirus en dit alles is onder voorbehoud.
Door veel deelnemers is het als een gemis ervaren dat we sinds de lockdown
niet meer bijeen konden komen om
samen te mediteren. Als alternatief zijn
er een aantal meditaties-op-afstand geweest. Na de vakantieperiode willen we
dinsdag 1 september voorzichtig weer
gaan starten. Wel zijn er enkele zaken
veranderd. We desinfecteren onze handen bij binnenkomst. Zijn we verkouden
of hoesten we, dan blijven we thuis. We
gaan niet meer in een kring zitten achter
het altaar, maar in de kerkbanken op de
aangewezen plekken. Ter afsluiting zal
de tekst om zegen niet worden gezongen
maar gesproken. Op deze manier willen
we gaan starten met de stiltemeditaties.
Graag hopen we jullie weer te ontmoeten.
Namens de meditatiegroep,
Diana van der Sluis en Joke van Tol

Een zee van zonnebloemen
Wij zijn een zee van zonnebloemen
Een oceaan van golvend goud
Als we buigen naar het zonlicht
Doen we dat in duizendvoud
Wie goed luistert hoort ons zingen
Als één koor, maar ook apart
Die hoort de mooiste klanken
Van het allergrootste hart
Is het niet fijn te weten
Dat eenzaamheid niet hoeft?
Dat je zelf het tij kan keren
Van somber en bedroefd
’t Is zonde van je schoonheid;
De zon schijnt bovendien
Verjaag de schaduw, kijk omhoog
En laat je schoonheid zien
Wij zijn een zee van zonnebloemen
Een oceaan van golvend goud
Als we buigen naar het zonlicht
Doen we dat in duizendvoud
Wie goed luistert hoort ons zingen
Als één koor, maar ook apart
Die hoort de mooiste klanken
Van het allergrootste hart
Zeg dag tegen het donker
En zoek met ons het licht
Want voor je ’t weet verwarmt de
zon
Voortaan ook jouw gezicht
Wij zijn een zee van zonnebloemen
Een oceaan van golvend goud
Als we buigen naar het zonlicht
Doen we dat in duizendvoud
Wie goed luistert hoort ons zingen
Als één koor, maar ook apart
Die hoort de mooiste klanken
Van het allergrootste hart
De zonnebloem, de zonnebloem
Die heeft het grootste hart!
		

Tekst: Ruud Bos

SAMENstromen • september 2020

17

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieren in Coronatijd
Toen we eindelijk de kerkdeuren weer
mochten openen voor een
viering, was dat wel even
wennen. Iedereen werd ontvangen bij binnenkomst en
kreeg een plaatsje aangewezen. De eerste keer
was spannend. Zouden
mensen keurig alle
aanwijzingen opvolgen en gaan zitten
op de toegewezen
plek of wilden sommigen, gewoontedieren
als we
zijn, toch op het vertrouwde plekje
gaan zitten? We hoefden ons geen
zorgen te maken. Aanwijzingen werden
keurig opgevolgd, iedereen gebruikte
keurig de desinfecterende gel en hield
afstand, waar dat gevraagd werd. En
dan die eerste vieringen. Soms waren
ze zo anders dan we gewend zijn. Geen
bundels, want meezingen mocht niet.
Dan maar luisteren naar door een cantor gezongen liederen, al kost het sommigen moeite om dan toch niet mee te
zingen, want het is zo fijn om te zingen.

Het lijkt maar saai, maar was dit zeker
niet, want men verlangde ernaar, en dan
vooral naar het samenkomen en vooral
bidden! Mensen die je na afloop sprak,
vertelden genoten te hebben
van het feit dat we weer
samen konden bidden.
Nog niet alle vertrouwde
gezichten hebben we echter teruggezien. Bij sommige
mensen overheerst toch nog
een beetje de angst voor dit virus. Aan hen zouden we willen
zeggen: probeer het een keer,
bel even op vrijdagmorgen naar
(0172) 53 82 91 en reserveer een
plekje, zodat je er zeker van bent, dat
niet alle beschikbare plaatsen bezet zijn.
De ervaring tot nu toe heeft ons geleerd,
dat iedereen zich aan de afgesproken
regels houdt. Het is ook weer mogelijk
om op zondag een kopje koffie te blijven drinken. Ook in de orangerie wordt
rekening gehouden met 1.5 mtr. regels.
Tafels zijn op een dusdanige manier
neergezet dat we ook daar de vereiste
afstand houden. Nee, over ons kan premier Rutte niets te klagen hebben!

Viering Eerste Heilige Communie
Eindelijk is het dan zover. Op zondag 27
september om 9.15 uur ontvangen Thomas, Raf, Lisa en Jari de Eerste Heilige
Communie.
Eigenlijk zou deze viering in mei plaats
vinden maar door het corona en alles
wat daar bij komt kijken, gaat het er dan
nu toch van gekomen.
Alles is en gaat dit jaar anders. Iedere
kern heeft zijn eigen Eerste Heilige Communieviering op de daarvoor afgesproken datum. Ook de communieviering
gaat er anders uitzien door alle Coronamaatregelen.
Ouders en kinderen worden daar in begeleid en voorbereid. Vooraf hebben we
nog even een opfris bijeenkomst, over
18
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de invulling daarvan wordt nog nagedacht. Kapelaan van Paassen is voorganger in de Eerste Heilige Communieviering, de kapelaan zal ook aanwezig zijn
bij de opfris bijeenkomst om alvast kennis te maken met de communicantjes.
Ondanks alle maatregelen gaan we er
zo’n mooi mogelijke viering van maken.
Een ding is zeker Deze viering zal niet
snel vergeten worden. De muzikale ondersteuning in de viering wordt begeleid
door het koor De Vrolijke Noot. o.l.v.
dirigente Chantall en pianiste Dania.

Vieringen op vrijdagmorgen
Vrijdag 11 september om 9.00 uur,
Eucharistieviering
Vrijdag 25 september om 9.00 uur,
Eucharistieviering

De nabije God
Soms
bij een verrassende ontmoeting
een vriendelijk woord
een lief gebaar
breekt plots de hemel
even open
en weet ik
dat God
een God van Licht en Liefde is
Oeke Kruythof

Lief en leed
Overleden
2 augustus Harry Koeleman 79 jaar

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Over onze parochiekern

Vitaliteitsplan

We zijn een groep enthousiaste parochianen, die proberen een vitale geloofsgemeenschap op te bouwen in Hoogmade
en Woubrugge. Vol energie zijn we begonnen met de vieringen op 4 en 5 juli, als een
nieuwe start naar de toekomst en hopelijk
een weg naar herbouw van onze kerk.

De afgelopen maand is gewerkt aan
een vitaliteitsplan en beheerplan voor
onze parochiekern. Hiervoor zijn ideeën
en suggesties binnengekomen vanuit
de werkgroep familievieringen en de
pastoraatgroep. Uit overleg met pastoor
Glas en pastor Hoogenbosch bleek dat
we op de goede weg zitten en dat ze
ons pastoraal gaan helpen om deze weg
te vervolgen. We gaan in het nieuwe
schooljaar onze plannen bespreken met
de nieuwe directeur van basisschool Ter
Does, mevrouw Geeske Hoogenboezem.

Onze groep bestaat uit de beheercommisie en de pastoraatgroep. Omdat de
pastoraatgroep slechts uit twee leden
bestaat, werkt de pastoraatgroep veel
samen met de beheercommissie.
De pastoraatgroep bestaat uit Jeanne
Borst-Oudshoorn en Liesbeth van der
Star-Disseldorp. Ze hebben het stokje
overgenomen van Connie Koeleman en
Nico Koot. Samen hebben ze regelmatig
overleg over de pastorale zaken binnen
onze parochiekern met pastor Marjo
Hoogenbosch. Zij zijn superblij met de
helpende handen in Woubrugge, want
het is soms moeilijk te bepalen wat er
speelt in een dorp, als je er niet zelf
woont.
De beheercommissie heeft veel wijzigingen ondergaan de afgelopen zes maanden. De afgelopen decennia waren Paul
Wolvers, Henk Brunt en Nico van der
Hulst het gezicht van onze parochiekern.
Helaas zat hun termijn er op als lid van
de beheercommissie en is er gezocht
naar vervanging. Het geluk kwam van
twee kanten: enerzijds werden vervangers gevonden en anderzijds bleven zowel Paul als Henk als adviseur betrokken.
De beheercommissie bestaat uit: Leo van
Rijn (voorzitter), Lydia Foeken (secretaris),
Peter Borst (penningmeester) en twee
leden: Ilma de Haas en Mariska van Leeuwen.
De beheercommissie vergadert één keer
per maand (de eerste vrijdag van de
maand). Mocht u zaken hebben, die u onder de aandacht wilt brengen, dan kunt
u contact opnemen per mail: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl of
langslopen bij een van de leden van de
beheercommissie.

Begraven op de begraafplaats in Hoogmade
Onlangs is door de beheercommissie
besloten om mevrouw Riet DisseldorpBaak, voorheen wonend in Hoogmade
op de Schans, op onze begraafplaats
een laatste rustplaats te geven. De beheercommissie volgt hierbij een beleid,
volgens het reglement van de begraafplaats. Wanneer in overleg met de kerkhofcommissie blijkt dat er voldoende
plek is op onze begraafplaats, beslist de
beheercommissie bij volgende verzoeken van oud-parochianen positief.

Bedankt Kees Hagenaars
Op 2 oktober zal het afscheid zijn van
Kees Hagenaars als directeur van basisschool Ter Does. We zullen namens
onze parochiekern een cadeau overhandigen, als dank voor de samenwerking
de afgelopen jaren.

Zomerbraderie 29 augustus
Op zaterdag 29 augustus wordt er van
11.00 tot 15.00 uur een zomerbraderie
georganiseerd in en rondom de Onze
Lieve Vrouw Geboortekerk.

U bent welkom om de kraampjes te
bezoeken en kennis te maken met regionale specialiteiten. Doe mee aan “Heel
Hoogmade bakt” en win met uw taartrecept een prijs. Als u mee wilt doen,
breng uw taart mee naar de braderie!
De taarten zullen verkocht worden aan
bezoekers.

Gezocht: filmmateriaal
Heeft u filmpjes van of over de O.L.V.
Geboortekerk in Hoogmade? Het mogen
oude filmpjes zijn van misschien wel een
mooie herinnering. Maar ook recente
opnames van tijdens of na de brand zijn
welkom. Ik wil deze opnames verzamelen en op een eigen YouTube-kanaal van
de O.L.V. Geboortekerk zetten. Zo kan
iedereen genieten van onze mooie kerk.
U kunt uw opnames sturen naar: bcp_
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.

Lief en leed
Overleden
31 juli		

Maria Theresia van Stralen-van Diepen		

90 jaar
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Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk
Vieren tussen de muren

Laurentiusonderscheiding
uitgereikt
Op 19 juli ontving Riet Nieuwenhuizen
een onderscheiding van pastoor Glas
voor haar enorme inzet als vrijwilligster
in onze parochiekern. Een klein maar
zeker geen volledig overzicht van haar
activiteiten: samen met de andere dames van klein onderhoud financierde ze
de hoofdverlichting met acties, zoals het
maken van kerststukjes, bloemstukjes
en ansichtkaarten.

Nog steeds word ik in de kring van familie, vrienden en kennissen aangesproken op die bijzondere openluchtviering
tussen de kerkmuren op 4 en 5 juli. U
maakt dat wellicht ook mee. Half augustus memoreerde Leo Fijen het gebeuren
in zijn stukje in het KRO-magazine.
Zelf raak ik opnieuw onder de indruk als
ik eraan terugdenk. De enorme energie
en het enthousiasme van zoveel mensen in de voorbereiding. De liturgie die
een mooi geheel werd samen met de
muzikale puzzelstukjes. De aankleding
van de ruimte met groen en mooie
bloemstukken. De inspanningen voor
de techniek en de live-uitzending, alles
werkte! En, oh ja, het miezerde aan één
stuk door, maar een flink aantal mensen trotseerde die nattigheid en de kou.
Vanuit de H. Schrift klonken bemoedigende woorden van de profeet Zacharias tot het volk Israël na de ballingschap:
‘Houdt goede moed, de strijd is voorbij,
uw koning komt deemoedig op een ezel
en vrede is zijn heerschappij’. Woorden
van belofte die doorklinken als Jezus op
een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt.
Maar is Hij ook welkom bij ons? Mag
Hij de zachtheid en rechtvaardigheid
in onze harten wakker maken? Is er
energie in de gemeenschap om met
elkaar te werken aan de binnenkant, te
bouwen aan de groei van het geloof?
Geloof dat meer en meer van jou zelf
is en waar je steeds steviger in komt te
staan. Bouwen aan een plek van samenkomst voor de Heer heeft alleen zin als
we tegelijkertijd bouwen aan die plek in
onszelf waar God wonen kan.
Pastor Marjo Hoogenbosch
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Met de verkoop van tweedehandsspullen, het verloten van een levensmiddelenmand, het gewicht raden van een
kaasje, plantenverkoop, enz. wisten ze
enorm veel geld te genereren.
Denk aan de nieuwe geluidsinstallaties
in de kerk en op het Kerkhof, een nieuwe piano, altaarkleden en misdienaarsen acolietentogen.

Susanne
Zondag 9 augustus hebben we Susanne
Wolvers in het zonnetje gezet. Al meer
dan 12½ jaar zingt ze bij Enjoy. Ondanks
haar drukke studie probeert ze zo veel
mogelijk op de repetities te komen.
Soms komt ze weleens gelijk van haar
colleges zonder te hebben gegeten. Dan
heb je hart voor het zingen. We zijn heel
blij dat ze bij het koor is. Na veel lovende woorden van Diaken André van Aarle
heeft ze een eremedaille, een speldje en
een oorkonde gekregen van de Gregorius vereniging.
Van de parochianen kreeg ze bloemen
en van Enjoy een presentje. We hopen
dat ze nog een poos blijft zingen, want
met zo’n muzikaal en trouw iemand is
het voor alle Enjoy-leden een feest om
te zingen.
Jeanne Borst-Oudshoorn

Op het moment van de brand werd er
gespaard voor een aan te leggen betonpad van de hoofdingang van de kerk
naar de begraafplaats.
Jarenlang verkochten Riet en Thea (van
der Salm) lootjes voor de jaarlijkse paaskaars.
Riet zorgde voor: brasso voor de koperpoetssters, vernieuwing van schoonmaakspullen en stofzuigers.
Haar aangeboren zuinigheid bleek uit
het feit dat ze, óók toen er al 2 jaar een
nieuwe stofzuiger in de kast stond, ze
nog steeds de oude gebruikte onder het
motto: ‘hij doet het toch nog!’
Namens de BCP, Henk Brunt

Eerste Heilige Communie
2020 Hoogmade-Woubrugge
In onderling overleg hebben de ouders
van de communicanten in Hoogmade
besloten om het doen van de Eerste
Heilige Communie, wegens de Corona
maatregelen, voorlopig helemaal uit te
stellen. Wij willen graag wachten totdat
dit weer, met de hele groep én in aanwezigheid van alle familieleden, in één
feestelijke Eucharistieviering kan plaatsvinden. Dit zou kunnen betekenen dat
deze groep kinderen pas in het voorjaar
van 2021 hun Eerste Heilige Communie
doen.
Werkgroep EHC Rijpweterig-Oud Ade /
Hoogmade-Woubrugge

Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Algemene ledenvergadering
begrafenisvereniging
St. Barbara Leimuiden en
Rijnsaterwoude
Op woensdag 7 oktober aanstaande
wordt de algemene ledenvergadering
van St. Barbara gehouden. U bent van
harte welkom om deze bij te wonen bij
Partycentrum Keijzer, Dorpsstraat 30 te
Leimuiden, aanvang 20.00 uur.

voor zijn jarenlange inzetbaarheid en
neemt tijdens de jaarvergadering op
gepaste wijze afscheid van Bert.
Als afsluiting van de vergadering zal
Mary van Leeuwen het één en ander
vertellen over haar ervaring tot nu toe
als uitvaartverzorgster voor de Barbara
en over de ontwikkelingen en impact
van de brand in de O.L.V Geboortekerk
te Hoogmade.

In verband met de corona maatregelen
willen wij u vragen om u tijdig aan te
melden, wij zijn aan een maximum aantal belangstellenden gebonden.
Heeft u zich aangemeld maar heeft u
verkoudheid klachten en/of koorts of
een vermoeden ervan, dan verzoeken
wij u om zich weer af te melden om
verdere besmetting te voorkomen.

Aanmelden voor de jaarvergadering
kan bij:
Jan v.d. Weijden, tel. (06) 509 632 28
jokejan@hotmail.com

Tijdens deze vergadering nemen wij
afscheid van Piet Cozijn (penningmeester), die zich jarenlang belangeloos als
bestuurslid heeft ingezet voor de Barbara.

Doordeweekse vieringen

Irene van Ingen heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur,
in de vacature die in 2018 ontstaan is,
door het terugtreden van Piet. Irene
stelt zich tijdens de jaarvergadering
persoonlijk aan u voor.
Kees de Koning (secretaris) is aftredend
en niet herkiesbaar, dus nemen we ook
afscheid van hem.
Marjolein Ubink heeft zich beschikbaar
gesteld om het secretariaat van Kees
over te nemen.
Heeft u interesse en/of wilt u informatie
voor en over bovengenoemde functies,
dan kunt u contact opnemen met één
van de bestuursleden. Kandidaten kunnen zich voor 15 september aanstaande
melden bij het bestuur. Bert Heuzen
heeft aangegeven, wegens zijn respectabele leeftijd van 80 jaar, te willen stoppen met zijn verdiensten als drager. De
Barbara is hem veel dank verschuldigd

Hanneke v. Velzen, tel. (06) 231 271 67
vanvelzenhanneke@hotmail.com
(0172) 509 858

Zoals u elders in dit nummer van Samenstromen kunt lezen, wordt in onze
parochiefederatie met ingang van
september de dag dan wel het tijdstip
van een aantal doordeweekse vieringen aangepast. Eén van de wijzigingen
betreft de geloofsgemeenschap van
Leimuiden.
Zoals ouders keuzes maken om het
ieder lid van hun gezin en ook het
gezin als geheel zo goed mogelijk tot
zijn recht te laten komen, zo heeft het
Pastoraal Team de zorgtaak en verantwoordelijkheid om iedere eigenstandige
geloofsgemeenschap van de parochie
en óók de parochie(-federatie) als geheel zo vruchtbaar mogelijk te laten
zijn. Het totale parochiefederatie-brede
aanbod aan vieringen in combinatie
met de beschikbare menskracht speelt
daarbij een rol. We willen het als Pastoraal Team zó doen dat er -behoudens
uitzonderingen- iedere dag minimaal
één Eucharistieviering is.
Daarnaast willen we zowel in de Claraparochie als de Franciscusparochie elk
één avondviering in de week aanbieden.
Op die manier willen we iedereen, óók

de jongere generaties in de gelegenheid
stellen deel te nemen aan de doordeweekse Eucharistievieringen.
We zijn ons bewust dat velen vaak willen vasthouden aan het vertrouwde,
maar in de wetenschap dat op donderdag slechts één van uw priesters beschikbaar is, heeft het Pastorale Team
besloten dat met ingang van september
de doordeweekse viering in Leimuiden
weliswaar op de vertrouwde wéékdag,
de donderdag, zal blijven, maar dat met
ingang van 17 september de viering niet
meer in de ochtend gehouden zal worden, maar op de donderdagavond om
19.00 uur.
In het besef dat iedere verandering ook
uitdagingen met zich meebrengt, hoop
ik van harte dat we ons niet laten ontmoedigen omdat we het tijdstip moeten
aanpassen, maar dat we er met elkaar
de schouders onder zetten en ons met
elkaar méér verheugen over het feit dat
we kunnen blijven vieren!
Kapelaan Van Paassen
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Sint Jan de Doperkerk
Onze Lieve Heerlijk
Wat is het fijn, dat God geen corona kan
krijgen. Hij hoeft nooit in Quarantaine.
Bij Hem hoeven wij geen 1,5 meter afstand te houden, we mogen gewoon op
schoot.

Sint Caeciliakoor weer actief
Na een lange periode van zwijgen heeft
het bestuur van het Caeciliakoor, samen
met de dirigent Theo van der Hoorn besloten om een repetitie buiten te gaan
organiseren. Gelukkig werkte het weer
mee en op een mooie en warme woensdagavond is alles gereed gezet om met
in achtneming van de anderhalve meter
regel de koorleden te ontvangen achter
de Priester Hendrikzaal.
Theo had zijn accordeon meegenomen
voor de begeleiding en in anderhalf uur
hebben wij alle muziekstukken doorgezongen. Jammer dat de daarop volgende woensdagen het weer ons niet
goed gezind was en we niet meer buiten
konden repeteren.
Het zal nog wel even duren voordat we
weer “gewoon” boven op de koorzolder
ons eigen vertrouwde plaatsje in kunnen nemen maar we houden moed, het
komt goed.
Het bestuur, Marjan de Graaf

Ja! We mogen weer!
Dinsdag 1 september gaan we weer
starten met de
koorrepetities. En
we mogen weer in
de kerk repeteren.
Natuurlijk moeten
we ons nog wel
aan een paar regels houden maar
dat gaat ons lukken. Dus we kunnen
weer ‘live’ met elkaar zingen. Helaas hebben we van heel veel koorleden afscheid
moeten nemen zodat ons koor nu wel
heel klein wordt. Maar dáár kun je natuurlijk wat aan doen.
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Kom ook gezellig op het koor!
Zit je op de basisschool? Dan ben je elke
dinsdag welkom van 18.30 tot 19.30 uur.
Zit je op de middelbare school? We
oefenen om de week op dinsdagavond
vanaf 19.15 uur. Zing jij graag en wil je
ook graag op dit leuke koor komen; we
zien je graag op dinsdag.
Wil je meer weten?
Bel dan Marina van Dam
(onze dirigente): (06) 121 363 08

Eerste Heilige Communie
Na maanden wachten door de corona
maatregelen gaan er in september 7
communicanten hun Eerste Heilige
Communie doen in onze kerk. Deze
viering is feestelijk en de communicanten staan in het middelpunt, maar zal
helaas iets minder feestelijk zijn, door
de coronamaatregelen, dan we gewend
zijn bij de Eerste Heilige Communie. We
hopen op een later tijdstip alsnog een
feestelijke viering voor onze communicanten te geven.
De communicanten en hun ouders hebben van oktober t/m januari bijeenkomsten gehad en zich hierop voorbereid.
In de aanloop naar de viering van september gaan we het nog samen hebben over Het laatste avondmaal en wat
betekent de communie. In onze kerk
doen Pieter, Guus, Johnny, Emma, Duuk,
Izabella en Matthijs in een aangepaste
viering hun Eerste Heilige Communie.
We zijn blij dat de communicanten hun
Eerste Heilige Communie kunnen doen
en wensen hun een goede voorbereiding en viering.
De werkgroep

Bidden kan zonder mondkapje. God
hoest en proest niet. God is ook niet
afhankelijk van het nieuwe 5G-netwerk,
Zijn straling is ongevaarlijk.
God verspreidt ook geen nepnieuws en
maakt geen complottheorieën.
Zijn Liefde is wel erg besmettelijk, maar
daar word je juist gezond van, in plaats
van ziek.
En wat geweldig, dat God niet enkel in
kerkgebouwen te vinden is, anders hadden we mooi enkele maanden zonder
gezeten!
We hoeven Hem ook niet te bestellen
met de online boodschappendienst van
de supermarkt (duurt soms wel 2 weken
voordat ze het kunnen brengen). Nee,
Hij is er gewoon. Overal, in ons en om
ons heen; wat een Onze Lieve Heerlijk.

Peppelhofviering
Op vrijdag 4 september zal er weer een
Eucharistieviering zijn in de Peppelhof.
Deze begint om 9.30 uur en de voorganger is Kapelaan B. van Paassen.

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) 134 491 07.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper!

Lief en leed
Overleden
15 juli

Gerrit de Vries

73 jaar

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen
8 september vervalt de viering ’s morgens in Oud Ade. 22 september 9.00
uur Eucharistie in Oud Ade. Voorganger
is pastoor Jack Glas.

Viering Maria Geboorte
8 september 19.00 uur in
Rijpwetering
Op dinsdag 8 september wordt het
feest van Maria Geboorte gevierd.
Dan is er ’s avonds om 19.00 uur een
eucharistieviering in Rijpwetering. Voorgangers zijn pastoor Jack Glas en diaken André van Aarle en de zang wordt
verzorgd door enkele leden van het
dameskoor.
Parochianen uit de gehele federatie zijn
welkom. Vooraf reserveren voor deze
viering kan telefonisch op maandag- en
woensdagochtend van 9.00 tot 10.30
uur bij het secretariaat in Rijpwetering,
telefoon (071) 501 82 78. Aanmelden
aan de deur kan eventueel ook nog,
maar ‘vol is vol’. Het is dus beter om
vooraf even te bellen.

Gelukkig zijn we weer welkom
in de kerken
Een aantal maanden was het niet mogelijk om daadwerkelijk de vieringen in de
kerk te kunnen bijwonen. We zijn dankbaar en blij dat we gezond naar de kerk
mogen komen om de vieringen weer
mee te maken. Ja, en het blijft moeilijk
die 1,5 meter afstand van elkaar maar
dat kan nu eenmaal niet anders. Als dit
de manier is het coronavirus te bestrijden, dan zullen we daar voorlopig mee
moeten leren leven. Om de weekendvieringen mogelijk te maken is er een
protocol gemaakt hoe we omgaan met
alle regels. We gaan ons strikt houden
aan het protocol welke door inspanning
van velen tot stand is gekomen. Waardering en complimenten aan iedereen
die dit mogelijk gemaakt heeft. U bent
welkom voor het bijwonen van een
viering maar dit kan alleen als u zich
vooraf aanmeldt.

U kunt telefonisch reserveren bij het
secretariaat op de pastorie van Rijpwetering tijdens de gebruikelijke openingstijden op maandag - en woensdagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur.
Tel. (071) 501 82 78.
Pastoraatgroep en beheercommissie

Zeer Dringende oproep!
De beheercommissie en de pastoraatgroep zijn de leidende groepen in onze
kerkengemeenschap Oud Ade/ Rijpwetering. Zij zijn van het grootste belang voor
het goed functioneren van de parochiegemeenschap. Zonder beheercommissie
en pastoraatgroep kan een parochiegemeenschap niet functioneren. Daarom is
het zo belangrijk dat er nieuwe mensen
komen die zich hiervoor willen inzetten.
Het onderhoud van gebouw, kerkhof en
tuin en de financiën wordt geregeld door
de beheercommissie. En de pastoraatgroep organiseert onder leiding van diaken André van Aarle de kerkelijke zaken.
De leden worden respectievelijk benoemd door het hoofdbestuur van
de Franciscusparochie en het bisdom.
Beiden voor een periode van 4 jaar met
een eventuele verlenging van nog eens 4
jaar. Dit wordt gedaan om de continuïteit
te garanderen. Dat lukt niet altijd, nieuwe bezetting is steeds moeilijk te vinden.
Heel jammer, juist omdat dit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
De huidige samenstelling van de beheercommissie heeft voor het grootste
deel de maximale termijn ruim overschreden, soms zelfs meer dan 15 jaar.
Dat is veel te lang!
In de achterliggende periode hebben
we geprobeerd dit onderwerp onder de
aandacht te brengen, ook in persoonlijke gesprekken. Dit heeft echter nog niet
voor voldoende opvolgers gezorgd.
Bij de pastoraatgroep zijn de tweede
termijnen nog niet verstreken, maar we
zijn al wel op zoek naar nieuwe mensen.
Kom op mensen, pak je verantwoorde-

lijkheid en meldt je aan als kandidaat.
In een persoonlijk gesprek zullen we de
zaken verduidelijken en bespreken. U
bent van harte welkom.
Wilt u dit ook eens in familieverband
met de jongere generatie bespreken?
Mogelijk komen hieruit toch nog potentiële kandidaten. Wij rekenen op uw
medewerking en verantwoordelijkheid.
Samen kerk, samen sterk. Laten we dat
samen waarmaken!
Reageren/aanmelden kan via e-mail
bcp_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Of rechtstreeks bij de bekende (oud)
beheercommissieleden
Jan, tel. (06) 159 013 90,
Theo, tel. (06) 301 183 67 of
Piet, tel. (071) 501 22 05.
U kunt natuurlijk ook de nieuwe leden
Dammes van der Poel, Dick van der
Meer of Ben van den Ing aanspreken.
De beheercommissie
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O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk
Koor Joy
Vanaf maart beleven we verwarrende
tijden. Voor ons koor ook een onzekere
tijd. Elkaar niet kunnen ontmoeten tijdens
de repetitie. Geen vieringen kunnen ondersteunen met onze liederen.
In deze periode merk je dat muziek verbindt en daarom hadden wij als koor het
plan opgevat om voor de senioren van
Oud Ade en Rijpwetering en de bewoners
van enkele zorginstellingen in Roelofarendsveen liederen te zingen. Niet de
liederen die wij doorgaans zingen in de
kerk maar bekende Hollandse liederen.
Wat was dit fijn om te doen! En de reacties waren ontroerend.
Inmiddels is het september en wij hopen van harte dat er weer mag worden
gezongen in de kerken van Oud Ade en
Rijpwetering.
Hopelijk tot snel!
Leden koor Joy

schoon en fris interieur van de kerk. Deze
groep vrijwilligsters hanteren de stofdoek,
zeem, bezem en dweil al vele jaren met
plezier maar ook bij enkele van hen gaat
de leeftijd tellen. Ondanks dat beweging
en voldoening goed is voor lijf en leden
hangen ze de stofdoek aan de wilgen.
Om de overige interieurverzorgsters niet
teveel te belasten, het moet natuurlijk wel
leuk en gezellig blijven, vragen we een
nieuwe lichting heldere Mientjes, of Mientjes die hiervoor opgeleid willen worden.
We bieden een fijne werksfeer in een
prachtige omgeving, aantrekkelijke werktijden (1 x in de 12 weken 1 dagdeel)
gezellige koffie/ thee pauze, Heb je altijd
al willen ‘SHINEN’ tussen hout, koper en
zilverwerk dan is dit nu je kans! Ben je
nog niet overtuigd en wil je liever eerst
een meeloop sessie, meldt je aan bij het

secretariaat. Carla zorgt in ieder geval
voor vers gebakken appeltaart, deze sensatie alleen al is de moeite van het proberen waard.
Bel of mail naar het secretariaat
(071) 501 82 78 / rijpwetering_oudade@
groenehart.nl of naar Ria Alkemade
telefoon (071) 501 22 05.

Open Monumentendag
12 - 13 september
Op dit moment (begin augustus) is nog
niet bekend of er in dat weekend activiteiten in de gemeente Kaag & Braassem
georganiseerd worden. Mocht dit wel zo
zijn, dan gaan we kijken of we hier aan
meedoen. Als een van onze kerken op
zaterdag opengesteld wordt, dan zal het
programma via de website en andere
media bekend gemaakt worden.

Lief en leed

Stoffig ? Nee joh, blinkend!

Overleden

DE STOFCLUB Rijpwetering moet worden
opgeschud, ze zorgt al jaren voor een

5 juli

Maria Wilhelmina Oomen - van Haastregt		

Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
BCP Emanuel
Sinds maart dit jaar is de beheercommissie parochiekern (BCP) Emanuel weer
bijna compleet. Door de werking van het
aftreed schema is er is nu een heel nieuw
team. De wisseling van de leden heeft in
ruim anderhalf jaar tijd plaats gevonden.
Dit betekent dat de nieuwe commissie
op bepaalde onderdelen nog lerende is.
Gelukkig kunnen we altijd terecht bij alle
vrijwilligers en bij onze voorgangers voor
raad en daad. Inmiddels heeft elk BCP lid
een of meer taken opgepakt.
Vanaf begin dit jaar is Wim van Klink voorzitter van de beheercommissie.
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82 jaar

Hij is tevens aanspreekpunt van de
Petruskerk. John van Velzen is secretaris en aanspreekpunt voor de Aktie
Kerkbalans. Vooralsnog is Paul Snoek,
bestuurslid H. Franciscus, waarnemend
penningmeester tot dat deze functie
wordt ingevuld. Nico Hoogenboom heeft
de zorg voor de bouwkundige zaken.
Niels Kleijn is locatiebeheerder en
aanspreekpunt voor de begraafplaatscommissie van de Mariakerk. Maarten
Kelder en Jan van der Tang zijn locatiebeheerders van de Petruskerk. Bij de
vergaderingen van de BCP is Annemiek
Droogh de notulist.

Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk
Actiepunten BCP Emanuel
Als BCP willen wij de komende maanden
een aantal zaken oppakken. Wij willen
graag met de pastoraatgroep en met
de BCP werkgroepen in gesprek. In feite
moet de beheercommissie zorgen dat de
geloofsgemeenschap de middelen heeft
om te kunnen functioneren. Daarom is
het belangrijk met elkaar in gesprek te
zijn. Wij willen weten wat de werkgroepen
bezig houdt en nodig hebben. Andere
belangrijke punten zijn; de opbouw van
onze geloofsgemeenschap; de versterking
van de financiële positie van de BCP en
de herbestemming van de Mariakerk.

Opbouw geloofsgemeenschap
Begin dit jaar zijn er in de parochiekernen
bijeenkomsten gehouden. U, de parochianen, gingen in gesprek met het parochiebestuur en het pastorale team over de
toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Na alle bijeenkomsten heeft het parochiebestuur de reacties verzameld en een
planning uitgezet. Zij heeft een vragenlijst
gestuurd naar alle BCP’s en pastoraatgroepen (PG’s). Deze hebben in augustus de
tijd gehad hierop te reageren. In september zal het parochiebestuur een standpunt
bepalen op basis van de reacties uit de
parochiekernen. Daarna zullen het parochiebestuur en alle BCP’s en PG’s van de
parochie H. Franciscus gezamenlijk overleggen wat de vervolgstappen worden.
Het uiteindelijke doel is om een gezamenlijke visie op te bouwen hoe wij in de toekomst onze geloofsgemeenschap verster-

ken en opbouwen. Wij zullen u regelmatig
op de hoogte houden en erbij betrekken.
Financiële positie BCP Emanuel
In de komende tijd zullen wij uw aandacht
vragen voor de financiële ontwikkeling
van uw parochiekern. Net als in uw eigen
huishouden moeten wij er voor zorgen
dat het huishoudboekje van de parochiekern op orde blijft. Wij willen de kosten
in de hand houden en zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om de rekeningen
te kunnen betalen. Wij zien dat de inkomsten structureel terug lopen. Daarbij
wordt dit jaar extra spannend omdat de
inkomsten achterblijven door de coronacrisis. Voor de inkomsten betekent dit dat
wij meer aandacht gaan besteden aan de
Aktie Kerkbalans. In oktober komen we
daar uitgebreid op terug.

Bijdrage parochieblad
In het verleden vroegen wij een vrijwillige
bijdrage voor het parochieblad. Vanaf
dit jaar willen wij u opnieuw uitnodigen
om hiervoor een bijdrage over te maken.
Samenstromen is een gewaardeerd blad.
Wij willen het graag in deze vorm handhaven en hopen dat u dat mogelijk maakt.
In de brief bij dit blad leest u hoe u dit
kunt doen.

Onderzoek herbestemming
Mariakerk
Het parochiebestuur heeft het bureau Rechurch opdracht gegeven een herbestemmingsonderzoek voor de Mariakerk uit

Kort nieuws uit de BCP
U vraagt zich mogelijk af wat er zoal gebeurt in en rondom
de kerk. Hieronder vindt u een korte opsomming van
activiteiten.
• Bij de Petruskerk is de kerktoren een geliefde plek voor
duiven. Ook al hebben duiven in de kerk een sterk symbolische betekenis, wij ondervinden wel overlast van hen.
De toren is van binnen helemaal met gaas dicht gemaakt
om de duiven te weren. Toch zitten ze nog steeds op
de planken. Zij vervuilen de opgang naar de kerk. In de
komende tijd worden daarom aanvullende maatregelen
genomen.

te voeren. Op 14 juli zijn de mensen van
Rechurch op bezoek geweest in de Mariakerk. Zij hebben de kerk, het parochiehuis
en de omgeving van de kerk zorgvuldig
bekeken. Daarna hebben zij gesproken
met een delegatie van de BCP en een enkele parochianen die nauw betrokken zijn
bij de Mariakerk. Vanuit dit overleg zijn
een aantal ideeën meegegeven. Ook de
ideeën die eerder door parochianen zijn
ingediend zijn overhandigd. In de komende maanden zullen zij onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn om de Mariakerk
een nieuwe bestemming te geven. Zodra
dit rapport is opgesteld zullen wij u gelegenheid geven hierover mee te denken
en praten.

Vrijwilligers nieuws
Een geloofsgemeenschap ben je samen.
Dit komt tot uiting door de inzet van vele
parochianen voor de parochiekern. Natuurlijk is dat een komen en gaan.
Joop Bakker is al meer dan 25 jaar actief
bij de Mariakerk. Hij heeft aangegeven
te stoppen als koster en de inzet voor de
Aktie Kerkbalans. Hij blijft nog actief voor
de dragers vereniging Pro Deo.
Ria Homburg is gestopt met haar inzet
voor de begraafplaats bij de Petruskerk.
Cees Smulders is gestart als koster en is
zich aan het inwerken. Vanuit de BCP dank
voor de inzet van Joop en Ria en welkom
aan Cees.
Wilt u ook uw talenten inzetten voor uw
geloofsgemeenschap? Er is op elk vlak
wel iets te doen. Bijvoorbeeld in de leden-

• De pastorie is rondom helemaal geschilderd. Hier en
daar is een slecht stukje kozijn vervangen. Door deze
actie ziet de pastorie er weer strak uit en kan ze weer een
aantal jaren mee.
• In de kerk en pastorie wordt gewerkt aan de opbergruimte voor de spullen van alle werkgroepen. Zo heeft
bijvoorbeeld Faith een prachtige nieuwe geluidsinstallatie
aangeschaft. Hiervoor willen wij een goede opbergplek
realiseren. Maar ook voor de spullen van de keuken, de
pakken van de dragers verenigingen, de benodigdheden
voor de bedevaart naar Kevelaer, enz, enz. In de komende
maanden zullen we verder inventariseren welke ruimte er
nodig is. De onderhoudsgroep zal e.e.a. realiseren.
Namens de BCP, Wim van Klink
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administratie, op het secretariaat, op de
begraafplaatsen, enz. Wij willen graag wat
talenten erbij om onze kern te versterken.
U kunt zich melden bij het secretariaat.
John van Velzen (BCP)

Van de pastoraatgroep
Op het moment dat ik dit stukje schrijf
probeer ik ergens verkoeling te vinden tijdens deze voor mij veel te zomerse dagen.
Op het moment dat u dit leest is de vakantie weer afgelopen en hoop ik ook dat de
temperaturen een stukje gedaald zijn.
Natuurlijk zijn de werkgroepen al weer
druk bezig met voorbereidingen van alle
activiteiten in en om de kerk, eigenlijk gaat
dit altijd door. Er worden weer parochieavonden georganiseerd, hoe u daar aan
kunt deelnemen kunt u verderop in deze
Samenstromen lezen. Er is een werkgroep
die er voor zorgt dat de vieringen in goede
banen worden geleid in verband met alle
coronamaatregelen.
Ook is er een reserveringssysteem waar
u zich kunt opgeven als u bij een viering
aanwezig wilt zijn.
Op zaterdag 12 september om 15.30 uur
wordt er een speciale viering gehouden
in de Mariakerk met aan het einde van de
plechtigheid met alle aanwezigen in processie naar het Mariabeeld om dit te zegenen. Met na afloop een gezellig samen zijn.
Voor deze speciale viering is iedereen van
harte uitgenodigd, maar ook hier moeten
we uiteraard de 1,5 meter regel in acht
nemen en dient u vooraf te reserveren.
Dit kunt u doen op meevieren.nl of telefonisch via het secretariaat van de Petruskerk op donderdagavond tussen 19.00
– 20.30 uur en op vrijdagmorgen tussen
9.00 – 11.00 uur.
Voor alle vieringen blijft voorlopig gelden
dat u voorafgaand dient te reserveren en
dat u de 1,5 meter regel in acht neemt. Ik
wens u veel mooie vieringen!
Vriendelijke groet,
namens de pastoraatgroep
Agnes van Berkel
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Eerste Heilige Communie 2020
De kinderen die dit jaar de Eerste Heilige
Communie zouden ontvangen, waren
bijna klaar met de voorbereidingen, maar
helaas konden we niet alle ankerzondagen
afmaken vanwege het coronavirus.
En de Eerste Heilige Communie viering van
17 mei, kon ook niet doorgaan, omdat de
kerken gesloten waren.

2371 CG Roelofarendsveen, telefoon 0713310315. Kosten € 7,95.
De kalender ook kunt kopen bij het secretariaat tijdens de openingsuren.
Medewerkers secretariaat

Diversen

We mogen gelukkig weer naar de kerk,
dus we willen de kinderen toch graag de
mogelijkheid geven om hun Eerste Heilige
Communie te laten ontvangen, maar dan
op een eenvoudige wijze. Het gaat om
zondag 20 september en zaterdag 26 september. Later als er weer meer mensen
naar de kerk mogen komen, willen we er
alsnog een feestelijke viering van maken.
De ouders zijn hierover geïnformeerd.

De aangevraagde intenties worden weer
gewoon gelezen (niet meer in beeld) behalve bij de TV viering (4 oktober).

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar, dus de gezinnen van de
communicanten en de eventuele opa’s en
oma’s zijn hiervoor uitgenodigd en als er
nog plek over is, dan mogen er nog andere
familieleden of parochianen bij de viering
zijn. Voor deze viering moet u zich wel aanmelden. De vieringen zijn ook te volgen via
www.kerkomroep.nl.

Er is GEEN aanbidding meer op de zaterdag in de kapel. Het secretariaat is op
vrijdag 11 september gesloten.

De gewone misintenties kunnen weer tot
vrijdags 10.00 uur aangevraagd worden
Intenties aanvragen voor TV viering
(4 oktober) uiterlijk dinsdag 22 september
telefonisch of donderdag 24 september
mail/brief.

Met vriendelijke groet,
Eerste Heilige Communiewerkgroep

Gerarduskalender 2021
De opbrengst van de kalender komt ten
goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook
op internet: www.kloosterwittem.nl)
U kunt de kalender bestellen/afhalen
bij mevrouw C. van Beek, Kerkweg 18,

Lief en leed
Overleden
18-06
23-06
29-06
03-07
14-07
25-07

Catharina Wilhelmina van der Meer – de Jong
88 jaar
Adrianus Henricus (Arie) Hoogenboom
		
84 jaar
Simon Henricus Bakker 				94 jaar
Cornelis Johannes van Beek 				91 jaar
Hermanus Johannes Verhaar				76 jaar
Elisabeth Maria Theresia Koek – van der Wereld
89 jaar

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Hoe was je vakantie?
Heb je een dagboek gemaakt?
Wij maakten er allemaal eentje. Leuk om terug te kijken, en ik
vind het altijd grappig om terug te lezen, en dan hebben we vaak
‘oja momenten’!
Bij het schrijven van deze spraakwater lijkt het erop alsof de
kinderen die in mei hun eerste heilige communie zouden
doen, dat nu op aangepaste manier gaan doen in september.
Anders dan anders, in een gewone viering. Hopelijk kan er
volgend jaar dan een mooie feestelijke viering komen.

Communie
Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de
hele kerkgemeenschap. Om de communie te mogen ontvangen moet je eerst zijn gedoopt. De meeste kinderen worden
gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn. De gebruikelijke leeftijd om
het vormsel te ontvangen is twaalf of dertien jaar.

Initiatie
Doopsel, eerste communie en vormsel worden de drie initiatiesacramenten genoemd. Een sacrament is een ritueel
waarin God en mens elkaar ontmoeten en waarin God mensen
goed doet. Er gebeurt daadwerkelijk iets! Daarom wordt een
sacrament een ‘werkzaam teken’ genoemd. Initiatie betekent
inwijding: door doopsel, eerste communie en vormsel word je
ingewijd in het christelijke leven. Zij vormen de basistoerusting
van iedere katholiek. De katholieke kerk kent in totaal zeven
sacramenten.

Eucharistie
De officiële naam voor de communie is ‘sacrament van de
eucharistie’. Eucharistie komt uit het Grieks en betekent ‘dankzegging’. In de eucharistieviering – de kerkdienst waarin dit
sacrament een centrale plaats inneemt – spreekt de
priester een groot dankgebed uit over het brood en
de wijn, die samen de offergaven vormen voor de
maaltijd van de Heer. Tijdens dat
gebed veranderen volgens het
katholieke geloof het brood en
de wijn in het Lichaam en Bloed
van Christus.

Aan de Communieviering gaat het Ankerproject vooraf. Dit
project is samen met de ouders en met broers en zusjes. Helaas konden niet alle bijeenkomsten plaatsvinden.
Het zal nu een hele andere viering zijn dan anders, maar het
gaan vast hele mooie vieringen worden.
Als je dit jaar je communie doet wensen wij je een hele fijne en
mooie viering!

Ik wens je vandaag een stukje hemel,
blijf deze dag in je dromen geloven.
Ik wens je daarbij een zee van sterren
want ik geloof dat die nooit zullen doven.
lk wens je voor morgenhandenvol zonlicht,
om mee te nemen
waarheen je ook gaat.
Maar meer dan dit alles
wens ik je God toe,
die voor je uitgaat
en achter je staat.

Kijktip!
Op internet vond ik de pagina van De Henkie Show. (www.dehenkieshow.nl) Elke week maakt Matthijs & Henkie een filmpje met
zijn vrienden. Elke woensdag en vrijdag komt er een nieuw filmpje online met een mooi thema, een Bijbelverhaal en een knutsel.
Erg leuk om te kijken.
Bron: vensters op katholiek geloven
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OMZIEN naar de ander
Hoe gaat het nu met…?

Ineens werden wij verzocht om in het belang van onze gezondheid zoveel mogelijk thuis te blijven. De kerken gingen
dicht. Gelukkig was het in onze federatie al snel mogelijk
gemaakt om de vieringen online te volgen, thuis in de huiskamer. Ondanks dat het pastoraalteam haar uiterste best
heeft gedaan om de vieringen zo goed mogelijk te verzorgen, mis je toch het contact met je medeparochianen.
Michel had bij een andere geloofsgemeenschap gezien dat
mensen een verrassingsbezoek kregen op gepaste afstand
en hen de vraag werd gesteld: ‘Hoe gaat het nu met u in deze
tijd?’ Dit bezoek werd gefilmd, en na toestemming, gedeeld in
de gemeenschap. Op deze manier werd verbondenheid gecreëerd. Michel dacht… ‘Dat kunnen wij in de Clara- en Franciscusfederatie ook!’ Michel is met het pastoraalteam in gesprek
gegaan en heeft voorgesteld om met een bloemetje mensen
langs te gaan en de vraag te stellen: ‘Hoe gaat het nu met…?’

verschillende vrijwilligers. Van jonge gezinnen die uitzien naar
de doop van hun kind tot oudere mensen die anderen helpen
door het maken van mondkapjes of het sturen van kaartjes.
Alle gesprekken zijn op video vastgelegd. Michel heeft zijn
uiterste best gedaan om al het beeldmateriaal zo goed mogelijk te verwerken tot korte filmpjes, die na de online-viering
als bonus worden uitgezonden. Heeft u ze gemist? De ontmoetingen zijn terug te kijken via het Youtube-kanaal van de
federatie (RKgroenhart Video’s). De filmpjes zijn sinds 12 juli
te zien aan het einde van elke viering.
Een dag rondrijden door de federatie is best intensief, maar
de bijzondere ontmoetingen hebben ons ook heel veel energie gegeven. Graag willen wij alle parochianen bedanken voor
hun openheid.
Michel Volwater en Jolanda van Berkel

Het pastoraalteam heeft het initiatief enthousiast ontvangen.
Michel had intussen ‘Nice 2 get’, een kweker uit
onze federatie, bereid gevonden om bloemen te
sponsoren en vervolgens mij gestrikt om
met hem op pad te gaan.
Samen hebben wij geprobeerd
zoveel mogelijk kernen te bezoeken. Het pastoraalteam
heeft ons ondersteund
door adressen met
ons te delen. Wij zijn
immers niet overal bekend.
Aan diverse
voordeuren
hebben wij
op gepaste
afstand mooie
gesprekken mogen voeren met
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ROOST E R H. CLAR A P AR OCH IE
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Noordeinde 26
zaterdag
29 augustus

H. Adrianuskerk
Langeraar
Langeraarseweg 90
19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

Donderdag niet beschikbaar
zondag
30 augustus

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

zondag
6 september

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors Cantorij
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Jubilans
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors Lord's Voice
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. Adrianusviering (startviering schoojaar)
• A. van Aarle

Maandag niet beschikbaar
dinsdag
8 september
Hoogfeest Maria
Geboorte
zaterdag
12 september

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

zondag
13 september

Maandag niet beschikbaar
zaterdag
19 september

zondag
20 september

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• J. Glas
9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors Cantorij
• M. Hoogenbosch

zaterdag
26 september

Do./vrij. niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
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zondag
27 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors Lord's Voice
• B. van Paassen

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

Wekelijks

Iedere woensdag een viering
om 9.00 uur

Iedere woensdag een viering
om 19.00 uur

SEPTEMBER 2020
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop
Dorpsstraat 35

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
Dorpsstraat 41

H. Martinuskerk
Noorden
Simon van Capelweg 62

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

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

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven
Noordeinde 26/28

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

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

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

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

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro
• M. Hoogenbosch

Iedere donderdag een viering
om 9.00 uur

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• B. van Paasen

Eens in de twee weken een viering
om 9.00 uur, afwisselend op
woensdag en vrijdag

Eens in de twee weken op vrijdag
een viering om 9.00 uur
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ROOST ER H. F RANCI SCUS PA R OC H
Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Willem van der Veldenweg 24

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
Noordeinde 187

zondag
30 augustus

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• St. Caecilia
• M. Hoohenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zaterdag
5 september

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• St. Caecilia
• Gebedsleider

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

Donderdag niet beschikbaar

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

zaterdag
29 augustus

zondag
6 september

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Gebedsleider

dinsdag
8 september
Hoogfeest Maria
Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen en M. Hoogenbosch

zaterdag
12 september

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

Maandag niet beschikbaar

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

Maandag niet beschikbaar

zondag
13 september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen

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

zondag
20 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. Bosma

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zaterdag
26 september

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Resonans
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zaterdag
19 september

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

Do./vrij. niet beschikbaar

zondag
27 september

Wekelijks
Pastor H. van de Reep
Nieuwkoop en Noorden
h.vandereep@rkgroenehart.nl
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11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger

Vanaf 17 sept. iedere donderdag een
viering om 19.00 uur (behalve eens in de
vier weken)

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

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

SEPTEMBER 2020
H. Bavokerk
Oud Ade
Leidseweg 4

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
Kerkstraat 57

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantor
• M. Hoogenbosch
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas en A. van Aarle

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Patroonsfeest l(ocatie: De Schuur)
• B. van Paassen
Viering vervalt

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch
19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantor
• A. van Aarle

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Locatie: De Schuur
• J. Glas
Een keer per twee weken een viering op dinsdag om 9.00 uur
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Algemeen
De geboorte van de Heilige Maagd Maria
Op 8 september vieren we als Katholieken de Geboorte van Maria.
Dit heuglijke feit is voor de kerk een reden om feest te vieren, omdat ‘haar geboorte tevens de aankondiging was van de naderende
verlossing van de zondige wereld’. Als enig ander persoon is zij, net
als Jezus, geboren vrij van de zonden. Reeds door de oude profeten
was zij voorzegd. De profeet Jesaja schrijft: ‘De Heer zelf zal u een
teken geven. Zie een Maagd zal ontvangen en een zoon baren en Hij
zal Immanuël genoemd worden’. Bekend is dat de ontvangenis en
de geboorte van Maria al in de 2e eeuw is beschreven. Niet alleen in
de Rooms-Katholieke traditie, maar ook door van de Christenen in
Griekenland, de Kopten in Egypte en andere Oosterse kerken wordt
dit feest gevierd. In vorige eeuwen werd haar geboorte zó belangrijk
gevonden dat dit Feest een octaaf (8 dagen) had. Sinds 1955 is het
geboortefeest beperkt tot haar geboortedag zelf: 8 september.

Foto: (c) Ramon Mangold / Katholiekleven.nl

Kwetsbaarheid
Je huilt zonder dat iemand het hoort,
je voelt je soms zo alleen.
Het leven valt soms tegen,
het is af en toe te zwaar.
Weet dan dat jij bij mij mag schuilen,
elke dag opnieuw.
Staat Hij voor je klaar,
Hij wil jou omarmen en zijn liefde aan jou geven.
Hij neemt jouw zorgen over,
laat jou de toekomst weer zien.
Ook al kun je het zelf nog niet geloven,
de goede tijden komen zeker weer, dit zal Hij jou beloven.
Leef je leven dicht bij Jezus,
blijf luisteren naar Zijn stem.
Hij helpt je verder,
Ja, mensen vertrouw op Hem.
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Geloofsvraag
Wat voor verschil zou de aanwezigheid van God
en Jezus in mijn leven maken dan…? Ík heb er niet
voor geleerd!
Met deze vraag werd ik afgelopen week geconfronteerd tijdens een gesprek met een jongere die een
hem heel dierbare vriend was verloren.
Er is maar één persoon op de hele wereld die deze
vraag voor jou volledig kan beantwoorden en dat ben
je zelf! Wij mensen denken soms dat we superman
m/v moeten zijn en dat we alles zelf op moeten lossen. Velen lopen daar een keer op klem. Wie God en
Jezus een plaats geeft in z’n leven heeft het heus niet
altijd gemakkelijker. Ieder mens kent van tijd tot tijd
z’n problemen. Wie leeft met de aanwezigheid van
God en Jezus in z’n leven, zal merken dat, als we van
Hem willen leren, die weg nooit dood loopt, maar
steeds een nieuwe kans biedt wanneer onze weg lijkt
dood te lopen.
Er zijn zaken in ons leven die vervangbaar zijn: een
huis, een auto, een baan. Omgekeerd zijn wíj vervangbaar: als wij verhuizen komt er een nieuwe bewoner,
een auto krijgt vaak een tweede leven bij een andere
eigenaar en als je besluit van baan te veranderen is
de kans groot dat er iemand is die jouw taken overneemt.
In één ding is níemand van ons te vervangen: namelijk
in het zijn wie en hoe jij bent; door wie en hoe jij je
laat raken. Ieder mens is een geliefd kind van God, zo
zeggen wij in onze geloofstraditie, en ieder van ons
heeft unieke eigenschappen en kwaliteiten meegekregen van God. Om die eigenschappen en kwaliteiten
te ontdekken, te ontwikkelen is er één die je daar
belangeloos bij wil helpen: Jezus. Hij heeft gezegd: “Ik
ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt
tot de Vader tenzij door Mij”. Die woorden spreekt
Jezus tot zijn leerlingen, nadat Thomas heeft gezegd:
”Heer wij weten niet waar Gij heengaat, hoe kunnen
wij dan de weg kennen?”. Deze woorden zijn te vinden
in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 14. Jezus is
de bruggenbouwer die jouw leven bij dat van God
brengt en die God en zijn wijsheid bij jou brengt….als
jij ervoor kiest dat je Hem en Zijn Woord aanwezig laat
zijn in jouw leven…
Kapelaan Van Paassen
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onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06-11853352
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Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas
Kapelaan van Paassen
06-17272318 06-30678369

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. 8 (oktober) kunt u uiterlijk op
7 september aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 26 september.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

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

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe
Wetering - H. Petruskerk - 		
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
Adm. begraafplaats : ma van 9.30 tot 11.30 tel.
tel. (071) 331 24 33
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. (071) 331 09 40
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. (071) 331 21 90
bepverdel@ziggo.nl
Hoogmade/Woubrugge
- O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. (071) 501 82 37
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat
Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk - 		
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. (0172) 50 81 18
do. 9.00-12.00 uur,
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. (0172) 50 72 95
abmvdmeer@planet.nl
Rijpwetering/Oud Ade
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oud Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88		
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oud
Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. (071) 501 82 78
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. (071) 501 82 19
Parochiekernredactie: via secretariaat

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:
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De toekomst: juist voor jullie!

Als “jongere” in de parochie zou je zomaar kunnen denken: al die zaken die met bestuur en beleid te maken hebben, laat ik wel over aan de “ouderen”, de mensen met
veel ervaring…
Toch zou dat heel jammer zijn. De ervaring laat zien dat je
als jongere juist met frisse en vernieuwende ideeën kan
komen. Ook is de manier waarop we ons geloof beleven
voor de verschillende leeftijdsgroepen vaak heel verschillend. Wat voor de ene groep heel belangrijk is, is dat voor
de andere juist helemaal niet, en andersom!
Bij het nadenken over de toekomst van onze parochies
willen en mogen we jullie ideeën niet missen! We horen
graag van je!

Vind je het interessant om over de toekomst van de kerk
in onze streken na te denken? Je bent van harte welkom.
Meld je dan bij mij iemand anders van het pastoraal team.
In de tussentijd kan ik van harte het YouTube-kanaal “Devine Renovation” aanbevelen met filmpjes van de Canadese priester Fr. James Mallon. Of natuurlijk zijn boek: “Als
God Renoveert”.
Pastoor Jack Glas

Ja! We mogen
weer!

Dinsdag 1 september gaan we weer
starten met de koorrepetities van
het kinder-en tienerkoor Akkoord.
Gelukkig mogen we weer in de kerk repeteren. Natuurlijk
moeten we ons nog wel aan een paar regels houden maar
dat gaat ons lukken. Dus we kunnen weer ‘live’ met elkaar
zingen. Helaas hebben we van veel koorleden afscheid
moeten nemen waardoor ons koor nu wel heel klein
wordt. Maar dáár kun je natuurlijk wat aan doen; Kom ook
gezellig op het koor!
Zit je op de basisschool? Dan ben je elke dinsdag welkom
van 18.30 tot 19.30 uur.
Zit je op de middelbare school? We oefenen om de week
op dinsdagavond vanaf 19.15 uur.
Zaterdag 27 juni hebben we ons koor afgesloten met een
uitgaansdag. Hieronder volgt een verslag van één van
onze koorleden.

Wat ik zo leuk vond aan de uitgaansdag ...
Op zaterdagochtend bracht mama Zoë, Noa en mij naar Ter
Aar. Daar was een luchtkussen waar we lekker op gingen
spelen. Daarna deden we allemaal leuke spelletjes zoals
blokjes omgooien, ik weet niet meer hoe het heet. Een parcours afleggen, tegen elkaar. Toen weer op het luchtkussen.
Er was een soort bioscoop en daar hebben we de film Vaiana
gekeken. Was een hele leuke film. Ook had ik nog een lekkere
hamburger gegeten. Het was een hele leuke dag!
Groetjes van Fenne
Zing jij graag en wil je ook graag
op dit leuke koor komen; we zien
je graag op dinsdag.
Wil je meer weten? Bel dan
Marina van Dam (onze dirigente) :
(06) 121 363 08

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