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Wanneer je lid bent van de centrale redactie ben je in de bevoorrechte positie dat je als eerste alle mooie kopij mag lezen die de redac-
ties vanuit de kernen aanleveren. Je krijgt een mooi beeld wat er leeft binnen de federatie. Zo waren we deze maand verrast met alle 
positieve berichten over wat er allemaal gedaan wordt in de parochies om toch weer te kunnen vieren. Natuurlijk binnen de maatrege-
len die momenteel nodig zijn om het virus buiten de deur te houden. Het vergt veel inzet en het is mooi dat vrijwilligers dit oppakken. 
Zo zie je: crisis brengt ook creativiteit! Allerzielen wordt gevierd door creatieve oplossingen, er worden weer kindervieringen georgani-
seerd en ook de normale vieringen hebben aanpassingen waardoor er toch het één en ander mogelijk is. 
Deze editie van Samenstromen is daardoor weer met veel plezier gemaakt, wij wensen u veel leesplezier!

Namens de centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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 De coverfoto (Hekwerk St. Jan Leimuiden 
tijdens Allerzielen) is gemaakt door 
Neva Nyndia

Tijdens een vakantie (waarin we na-
tuurlijk mooie kerken die open zijn 
altijd even bekijken) zag ik achter in 
een kerk een doos staan tussen aller-
lei folders en religieuze artikelen. De 
doos was open en op de flap stond de 
tekst: ‘gratis mee te nemen’. De doos 
was leeg.

Het was niet eens een kerk in Neder-
land! Alles wat gratis is, nemen we 
mee, of we het nu nodig hebben of 
niet. Op de huishoudbeurs zie je dat 
het duidelijkst. Ik ben er één keer ge-
weest om te kijken hoe je een hoek-
kastje in de keuken het beste kon 
plaatsen. Wisten ze daar ook niet. 
Het ging in die stand alleen maar 
om het mooie uiterlijk. Daar had ik 
dus niks aan. Goede informatie was 
niet te krijgen. Wel moest ik mij door een menigte graaiende vrouwen (en ook een 
paar mannen hoor) wringen. Vreselijk. Ik ben nooit meer op een huishoudbeurs 
geweest. Bij alles dat gratis is, staan mensen te dringen om het maar niet te hoe-
ven missen. Een vingerhoedje nieuwe soep, een half koekje, een mooi versierde 
paperclip, een heel klein stukje worst of kaas (verslik je niet), maakt niet uit, als het 
maar voor niks is. Ze lopen ook allemaal met tassen vol folders. Wedden dat het 
meeste thuis zo bij het oud papier gaat? Of in het gunstigste geval nog een keer 
gebruikt wordt als ondergrond in de kattenbak?

Maar weet je wat nou zo raar is?
Je krijgt de blijde boodschap ook gratis. We hoeven er nauwelijks iets voor te doen, 
dan de Schrift lezen. Lees vooral het stuk uit de brief van Paulus aan de inwoners 
van Korinthe hoofdstuk 13. De meeste mensen kennen dat wel, maar het is de 
moeite waard om het steeds maar weer te herlezen. Een loflied op de Liefde. Het 
is niet alleen bedoeld voor de Korintiërs maar voor iedereen.

Die boodschap kost niks. Je krijgt het helemaal gratis.
Staan we daarvoor in de rij? Dringen om maar niet mis te hoeven grijpen? Nee 
dus. Maar dan weten we toch niet wat we missen.

Rob Aupers

INHOUD
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Mensen zijn in de 
huidige tijd erg op 
zichzelf aangewezen. Je 
bent verantwoordelijk 
voor je eigen geluk en 
welzijn, wordt vaak 

gezegd en  je moet 
participeren en 
uit het leven 

halen wat er in 
zit. Maar deze snelle 
individualistische 
houding zorgt er 
ook voor dat mensen 
buiten de boot vallen. 
En niet alleen oude 
mensen maar ook 

tieners 
en twintigers 
kunnen te maken 
hebben met eenzaamheid. 

Voor de kerkgemeenschappen in de 
dorpen is het niet eenvoudig geweest 
om aan de slag te gaan de eenzaamheid 
aan te pakken. We waren een beetje 
aangeslagen door corona en al snel zagen 

mensen elkaar als potentiele vijanden: 
Door de ander kun je ziek worden. 

Oudere mensen voelden zich opgesloten. 
Jongeren, die sociale contacten hard 
nodig hebben voor hun ontwikkeling, 
zaten thuis. Ze begonnen school te 
missen. Ja, en langzaam aan werd 
eenzaamheid een tweede ziekte die 
massaal om zich heen sloeg.

Als kerk hebben wij geprobeerd om 
met u feeling te houden. In een snel 
tempo konden wij alle vieringen via 
onze website (www.rkgroenehart.
nl) uitzenden. We merkten dat veel 
parochianen daar naar keken. Er kwam 
een kindercatechese moment op de 

woensdag via Facebook. Er kwam een 
Lectio Divina groep (meditatief 

Bijbellezen) via Skype. 
Er werden 

catechesefilmpjes gemaakt voor 
volwassenen en ook voor de ouders van 
communicanten en vormelingen. Op 
alle mogelijke manieren probeerden wij 
u te bereiken. Maar het is waar: Via de 
moderne techniek is contact mogelijk 
maar echt contact is toch wezenlijker. 

Alles is weer opgestart in de kerk maar 
voorzichtigheid is geboden. Toch mogen 
we elkaar weer ontmoeten. Iedere kern 
heeft geregeld dat het kerkelijk leven 
opgang is gekomen. En we merken dat 
het heerlijk is om met elkaar te vieren. 
Ook het koffiedrinken na de viering komt 
in sommige plaatsen weer op gang. Je 
ziet dan de mensen genieten. 

Veel jonge ouders belden mij op of ik 
hun kindje wil dopen. Want ook dat 
lag een tijd stil. Met wijsheid en beleid 
zijn de eerste feestelijke doopvieringen 
geweest. En ook kinderen mogen hun 
Eerste Heilige Communie doen. Iets 
anders dan anders maar toch. Ook 
in droevige omstandigheden mogen 
we elkaar ontmoeten. Uitvaarten van 
dierbaren kunnen weer zo goed als 
gebruikelijk verzorgd worden. En ook de 
Bijbelcursus is begonnen, veilig maar wel 
met echt contact en gesprek.

Ook wijkcontactpersonen gaan beetje 
bij beetje bij anderen op bezoek en 
zieken worden niet vergeten. Als diaken 
probeer ik ook iedere week mensen te 
bezoeken.

De kerk is op die manier een medicijn 
tegen eenzaamheid. Misschien niet 
altijd volmaakt maar zij is wel een 
wezenlijk onderdeel van vreugde in onze 
samenleving. 

Wees blij dat u er bij hoort, en kom 
ook naar de kerk!! Op de zondagen 
(zaterdagen) en door de week. Uw 
aanwezigheid zal ook anderen vreugde 
geven. Denk daar ook aan. En niets is 
mooier dan samen God danken. 

Eén tegen eenzaamheid
Pastoraal

In februari van dit jaar startte de gemeente Nieuwkoop het project: Eén tegen eenzaamheid. Een mooi 
initiatief om in onze mooie burgerlijke gemeente de strijd aan te gaan tegen eenzaamheid, één van de 
grootste kwalen in deze tijd. 

Diaken André van Aarle
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Vieren
Clara & Franciscus Vieren

Allerheiligen – Allerzielen
Ze horen bij elkaar. En niet alleen omdat ze na elkaar gevierd 
worden. Ze horen bij elkaar omdat wij één grote gemeen-
schap vormen; mensen die nu leven en mensen van voorbij. 
Zo staat het ook in onze geloofsbelijdenis: ik geloof in de ge-
meenschap van heiligen.

Met Allerheiligen vieren we de mensen die en zo verbonden 
waren met het evangelie dat zij doorschijnend werden. In hen 
was de liefde van God te zien. Hun goedheid, hun moed, hun 
trouw aan het evangelie inspireert ons tot op vandaag. Ze 
zijn heel verschillend. Sommigen brachten het goede nieuws 
van Gods liefde naar onze streken, sommigen stierven voor 
hun geloof, sommigen waren goed voor zieken en armen, 
maar altijd zagen de mensen in hen een lichtend voorbeeld. 
We weten hen in de hemel als steun en toeverlaat en vragen 
hen om een goed woordje bij God. 'Heilige, wees onze voor-
spraak!' Op kerkkalender worden velen met name genoemd, 
omdat de kerk met zorg naar hun leven gekeken heeft. Zij zijn 
Heilig verklaard. Maar anderen zijn niet zo bekend en hebben 
geen eigen feest. Er zijn dus veel meer heiligen dan dat er 
dagen in het jaar zijn. Voor al die andere onbekende heiligen 
is dit feest. 

“En Allerzielen dan?” vroeg ooit een kind aan mij. Een aardige 
verspreking met een kern van waarheid. Want hoe zit het met 
mensen van wie we niet zeker weten dat ze heilig zijn. Waar 
zijn zij? Heel gewone mensen die geen martelaar of missiona-
ris waren en geen kloosters hebben gesticht. Zij waren niet zo 
groots en meeslepend gelovig. Ze hadden talenten en kansen 
maar ook hun onhebbelijkheden. Al die mensen van voorbij. 
Die kunnen we toch niet zomaar vergeten? Daar kunnen we 
toch voor bidden? Dat ook zij bij God mogen zijn. En dat doen 
we op Allerzielen. We noemen de namen van de mensen die 
in het afgelopen jaar gestorven zijn, we eren hun nagedachte-
nis en we zegenen de graven van hen die ons voorgingen.

Dit jaar moeten we dat anders doen dan gewoonlijk. Bij de 
vieringen gaan de families die dit jaar iemand verloren heb-
ben vóór. Zij mogen als eersten bij de vieringen zijn. Als er 
nog plaats is in de kerk kunnen anderen aansluiten. Het is 
dus belangrijk dat u bij het secretariaat van de kerk opgeeft 
dat u komt. 

Hannah Lam schreef ooit een gedichtje dat de kern van Aller-
heiligen en Allerzielen goed verwoord.

De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij.

Heleen van de Reep, pastoraal werker

Zolang er nog hoop is

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,

en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er Liefde is,
is vertrouwen in morgen,

is in slaap vallen
en wakker worden

als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee

land ontdekken.
is in de ogen van de ander

lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is

zolang is er ook bidden
en zolang zal God je

in zijn handen houden.

Henri Nouwen
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Clara & Franciscus Vieren

Oktober: Mariamaand 
In het begin van de vorige 
eeuw (1903) heeft de toen-
malige paus Leo XIII de 
maand oktober toegewijd 
aan Maria als Koningin van 
de Heilige Rozenkrans. De 
oorsprong ligt echter al 
veel verder terug in de tijd. 
In de 16e eeuw rukte het 
Turkse leger West-Europa 
binnen. De paus heeft alle 
christenen toen opgeroe-
pen om de rozenkrans te 
bidden om zo de voor-

spraak van Maria vragen om die opmars te stoppen. En zo 
zou het gebeuren, en wel bij de 'Slag bij Lepanto' op 7 oktober 
1571. Sindsdien is de rozenkrans verbonden met 7 oktober 
en met de gehele oktobermaand. Onze gebeden tot Maria om 
haar voorspraak zijn ongetwijfeld heel anders van inhoud dan 
de gebeden toen in 1571. Maar zeker niet minder relevant! 
Maria blijft voor ons de moeder van de kerk, de moeder van 
ons allemaal. Bij haar kunnen we terecht met onze zorgen, 
onze verlangens, onze gebeden. Steeds in het vertrouwen dat 
zij onze voorspraak is bij haar Zoon. Laten we steeds weer, 
zeker nu in oktober, die rozenkrans bidden. 

Informatie over waar de rozenkrans gezamenlijk gebeden 
wordt, vindt u elders in Samenstromen. 

Pastoor Jack Glas

Danken voor de oogst 
Sinds maart 2020 ziet 
de wereld er anders uit. 
Corona en de maatre-
gelen om verspreiding 
te voorkomen bepalen 
nu ons leven. Zorg veilig 
stellen voor kwetsbaren 
mensen, thuis blijven 
en werken, drukke plek-
ken vermijden. Maar ook 
onzekerheid over werk 
en inkomen, je sociale 
contacten anders onder-
houden dan je gewend 

was. Nog een verandering: mensen worden zich meer bewust 
van hun gedrag en de invloed daarvan op de omgeving en 
het milieu. Er is ongemak over het gesleep met voedsel over 
de hele wereld. Mensen kiezen voor gezonder eten dat niet 
ver weg komt. Er is herwaardering voor de producent om de 
hoek, zoals de vele kaasboerderijen en de landwinkels in onze 

regio. Er wordt steeds meer nagedacht over duurzaamheid, 
over respect voor de aarde, mens en dier. 

Eind van deze maand reserveren we de zondagsdienst om 
voor de oogst te danken. Om stil te staan bij de kwetsbaar-
heid van alles, mensen, de aarde, de schepping. Om te 
danken voor het voedsel op je bord omdat het niet vanzelf 
spreekt dat het er is.

In de Franciscusparochie komen we samen op 18 oktober in 
de Petruskerk én in de Spreng, en in de Claraparochie is dat 
op 24 en 25 oktober in alle kernen.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Theresia van Ávila
Theresia van Ávila werd op 28 maart 1515 geboren als doch-
ter van Alonso Sánchez de Cepeda en Beatriz de Ahumada.  
Ze was de kleindochter van een bekeerde jood die een textiel-
bedrijf had opgericht in Ávila. Als jong meisje getuigt zij van 
haar religieuze roeping en van een ondernemend karakter. 
Op 20 jarige leeftijd treedt zij in het klooster in.

Een diepgaande ervaring geeft een definitieve draai aan haar 
leven. Door een val raakt ze voor 4 dagen in coma. Een aantal 
jaren tobt zij met haar gezondheid, maar geneest in 1542 zon-
der verklaarbare oorzaak. Zelf schrijft Theresia haar genezing 
toe aan de Heilige Jozef.

Na haar genezing ervaart ze een periode van geestelijke dor-
heid, gevolgd door een periode van mystieke ervaringen. In 
1562 richt ze een nieuw klooster op, waar de oorspronkelijke 
regels van haar Karmelietessen-kloosterorde worden ge-
hanteerd. Het wordt toegewijd aan de Heilige Jozef. Gebed 
en contemplatie worden daar weer de fundamentele pijler 
van het kloosterleven. Het zal geen verbazing wekken dat er 
aanvankelijk flinke tegenstand kwam vanuit haar eigen orde. 
Uiteindelijk zullen er 17 dameskloosters door haar worden 
gesticht en 14 voor mannen. 

In 1582, wordt ze overgebracht naar Alba de Tormes in 
opdracht van de hertogin van Alba (echtgenote van de ons 
bekende Alva). Daar overlijdt zij in de nacht van 4 oktober. 
Als de Spanjaarden de volgende morgen ontwaken is de Juli-
aanse kalender vervangen door de Gregoriaanse kalender en 
schrijven ze de datum van 15 oktober. Zodoende wordt The-
resia dan ook herdacht op 15 oktober. In 1614, wordt There-
sia zalig verklaard door Paulus V, in 1622 heilig verklaard door 
Gregorius XV en in 1970 is zij door Paus Paulus VI uitgeroepen 
tot (eerste vrouwelijke) kerkleraar. Zij was een groot mystica 
en heeft boeken geschreven zoals een 'Weg van volmaakt-
heid' en 'De innerlijke burcht'.

Kapelaan van Paasen
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Clara & Franciscus Vieren

Foto: Ina van der Hoorn
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Clara & Franciscus Vieren

Over de rozenkrans 
Onder rozenkrans verstaan we 15 keer tien Weesgegroeten 
en 15 Onze Vaders. De verkorte vorm van vijf keer tien Wees-
gegroeten noemen we het rozenhoedje.

De oorsprong van de rozenkrans ligt in de middeleeuwen. 
Met name bij de zgn. kransgebeden: men bad een aantal 
strofen van een zogenaamde Maria hymne ( bijv. Ave Maris, 
Gaude Virgo, Salve Sancta etc.) of een bepaald aantal Wees-
gegroeten en bood Maria deze als geestelijk bloemboeket 
aan. De eerste vorm raakte spoedig in onbruik omdat zij te 
ingewikkeld was, de tweede vorm echter werd zeer verspreid 
over de hele wereld.

Het aantal Weesgegroetjes werd meestal bepaald door een of 
andere symbolische overweging ( de 63 levensjaren van Ma-
ria, de zeven smarten van Maria de 15 vreugden van Maria). 
Om het juiste aantal te kunnen bidden bediende men zich al 
snel van een soort kralensnoer waarbij de tientjes door dik-
kere kralen waren gescheiden. Dit gebruik is afkomstig uit de 
kloosters. Bijvoorbeeld bij de trappisten waar men vroeger 
het onderscheid kende tussen koormonniken ( paters) en 
Lekenbroeders ( Conversen). De lekenbroeders waren veelal 
belast met de zware arbeid rondom de abdij en niet instaat 
de vele gebedsdiensten van de koormonniken bij te wonen. 
(behalve de lauden en de vespers en de Heilige mis) De mon-
niken baden dan in plaats van de 150 psalmen 150 Weesge-
groeten om daarna weer zo snel mogelijk aan het werk te 
gaan. 

Men ging bij elk Weesgegroet een van de geheimen bidden 
of de clausule; H. Maria Moeder van God, bid voor ons zon-
daars. Nu en in het uur van onze dood, amen. Deze vorm van 
rozenkrans die wij nu nog bidden is wijd verspreid sinds 1500.
Dat wij de rozenkrans aan de H. Dominicus te danken heb-
ben is historisch gezien onjuist. Wel hebben de dominicanen 
en ook andere orden in hun ijver een grote bijdrage geleverd 
aan de verspreiding van de rozenkrans.

Zelf ben ik een fervent bidder van het rozenhoedje. Het helpt 
mij ‘strijden door alle tijden’ zoals we elk jaar zingen in Keve-
laer. Met het bidden van dit gebed bied ik Maria een bloem-
boeket aan op een geestelijke wijze en dat zijn bloemen die 
niet verwelken! Deze bloemen, onze gebeden geven ons een 
kleine blik in het eeuwige leven. Ik heb meerdere malen ge-
bedsverhoringen mogen meemaken door het bidden van het 
rozenhoedje. Het is een krachtig gebed dat elke katholiek zich 
eigen zou moeten maken. 

Wij mogen blij zijn dat wij een moeder hebben waar we naar 
toe kunnen gaan met al onze nood. Alles mogen we bij Maria 
neerlegen al onze zorgen en lasten maar ook onze dankbaar-
heid. Onder de mantel van Maria is plaats voor iedereen. Zij 
brengt onze gebeden als Hemelkoningin bij haar Zoon.
Laten we thuis een plekje inruimen voor de beeltenis van 

Maria met een kaarsje erbij. En proberen we vanaf nu als 
het mogelijk is elke dag minstens een tientje te bidden. Bid u 
mee?

Bidden we deze maand het rozenhoedje voor: 
Alle coronaslachtoffers, de mensen in de zorg en in de vitale 
beroepen en dat de pandemie spoedig mag wijken zodat we 
het normale leven weer kunnen oppakken.

De jongeren en de gezinnen dat zij het bidden van het rozen-
hoedje weer mogen oppakken en zich eigen mogen maken.

Bij het rozenhoedje kunnen we het volgende gebed bidden;
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 co-
ronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus heb-
ben 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 zorg en het openbaar bestuur. 
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van de hele 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.

Niels Hofkens
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Herstart vormselgroep Sint 
Franciscusparochie
We hebben een vreemde tijd achter de rug. Een tijd waarin al-
les stil werd gelegd. Er waren geen vieringen in de kerk en de 
scholen waren gesloten. Alles stopte, ook de voorbereiding op 
het Heilig Vormsel. Dat was naar voor de kinderen van groep 8 
van de Franciscusparochie. 

Opeens kwam die groep niet meer samen. En we waren nog 
maar net gestart! Het internet heeft ons nog een beetje gehol-
pen. Online hebben we nog wat doorgewerkt. Maar zonder 
een vormselviering in zicht was dat moeilijker. En bovendien 
er gaat niets boven met elkaar praten en werken in het pro-
ject. We hebben elkaar nodig. Juist dat optrekken met elkaar 
en met de leiding maakt het een kostbaar gebeuren. Het Hei-
lig Vormsel gaat immers over samen kerk zijn!

Gelukkig kunnen we nu weer bijeenkomsten houden. Als u dit 
leest, zijn we weer begonnen. De begeleiders van Vormsels-
kracht hebben er zin in. We hebben elkaar vast veel te ver-
tellen, want ondertussen zitten de vormelingen in de eerste 
klas op de middelbare school. Maar we hopen ook dat we de 
draad weer snel kunnen oppakken. Want de bisschop heeft 
laten weten dat hij op vrijdagavond 20 november in Roelo-
farendsveen het Heilig Vormsel komt toedienen. We zeggen 
er nu bij, als alles goed blijft gaan. Als we samen komen zijn er 
regels en aanpassingen zodat het veiliger is voor ons allemaal. 
Laten we voorzichtig zijn met onszelf en elkaar.

Mag de bisschop ook uw kind vormen?
En hoe zit het met de kinderen die nu in groep 8 zitten? Ook 

voor hen komt er een voorbereiding op het Heilig Vormsel. 
Wat later in het schooljaar gaan deze groepen in de Clara en 
Franciscus van start. We vragen aan de bisschop of hij in de 
maand juni hen wil komen vormen. Alle ouders, waarvan wij 
wisten dat hun kind in groep 7 zat, hebben we aangeschreven. 
De brief was een uitnodiging om naar de livestream te kijken 
van de informatieavond. Als reactie daarop hebben verschil-
lende ouders hun kind ingeschreven voor het Vormsel. Maar 
er kan nog méér bij.

Misschien is het u ontgaan. Kijkt u dan alsnog naar de registra-
tie van die bijeenkomst. U kunt het vinden op het YouTube-
kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/watch?v=eEqPD_YICQA.

Inschrijven van uw kind kan nog tot 1 november 2020 via de 
website van de parochie: www.rkgroenehart.nl/sacramenten/
vormsel. 

Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Corona 
Nu is het stil in huis, in stad en land,
eenzaam en angstig zijn de dagen,
het loopt de wereld bijna uit de hand,
de toekomst is gevuld met vele vragen.

Ontferm u, Heer, over wie lijden moet
en zwak is met de dood voor ogen,
voor wie het bijna er niet meer toe doet,
bij wie er haast geen tranen zijn te drogen.

Wie zorg verlenen; geef hen moed en kracht,
zij willen zich van harte geven,
zij zorgen voor de zieken, dag en nacht,
zelfs dikwijls met gevaar voor eigen leven.

De wereld is van slag, u raakt haar aan,
verlaten liggen alle dorpen,
de angst en wanhoop breken zich nu baan,
de mens is op zichzelf terug geworpen.

Wij leven vaak alleen voor geld en goed,
de toekomst ligt in onze handen,

wij wensen elk veel sterkte en veel moed,
om zelf de overwinning te behalen.

Leert u ons, god, te leven naar uw Woord,
ons huis niet op het zand te bouwen,

waardoor ons leven radicaal ontspoort,
u bent de sterke rots van ons vertrouwen.
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Beijzonder Welkom

Conny: ‘Het kennen en herkennen 
geeft saamhorigheid als in een familie’
Door: Judy Wagenaar

Nieuwkoop – Je bent geen cliënt maar je bent gast. Je hoeft je niet aan een strak dagprogramma te houden. Bij mooi weer 
is er het terras, na een storm ruim je buiten de takken en bladeren op. Je plukt de sperziebonen voor de maaltijd en geeft 
de plantjes water. Je timmert een plantenbak of maakt iets moois bij de houtbewerking plek. Niks moet maar alles mag bij 
Beijzonder Welkom, een kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie. 

Vanaf haar 17de werkt de in de Kwakel woonachtige Conny 
de Beij al in de zorg: thuiszorg, gehandicaptenzorg, teamlei-
der en opleider dus de zorg heeft weinig geheimen voor haar. 
Conny: ‘Op den duur werd ik de steeds veranderende regels 
zo zat. En ook was ik niet tevreden met de manier waarop 
ik moest werken. Ik wist zeker dat het anders kon, namelijk 
door goed naar de mensen te luisteren en te kijken waardoor 
je ze betere zorg kunt bieden. Toen ik vier jaar geleden dit 
pand van Inversa in Nieuwkoop kon huren, ben ik dus begon-
nen met deze kleinschalige dagbesteding voor mensen met 
dementie.’

Familie
Alle doordeweekse dagen is Beijzonder Welkom van 9.00 tot 
17.00 uur bezet met maximaal 8 gasten per dag. Zij of hun 
familie regelen de zorg via de Wlz en vragen een PGB aan 
via die Wlz of de Wmo. Met het PGB wordt Conny betaald. 
Hoewel iedereen welkom is, is het belangrijk dat hij of zij 
zich thuis voelt op Beijzonder Welkom. Conny: ‘Wij houden 
hier van gewoon doen, geen poespas. We zijn vriendelijk en 
gastvrij. Vóór gasten hier zich inschrijven komen ze een keer 
koffie drinken of een dagje meelopen. Ze voelen dan zelf 
of het goed zit. De gasten leren elkaar spontaan kennen en 
herkennen en dat geeft een gevoel van saamhorigheid, We 
zijn hier, gasten en vrijwilligers, één grote familie, drinken 
samen koffie en thee, en eten ook elke middag een driegan-
gen menu.’

Activiteiten
Beijzonder Welkom ligt landelijk en buiten is er voor de gas-
ten van alles te doen. Er zijn kippen en er is een hond. Ach-
ter het huis wordt groente verbouwd en in een kas groeien 
tomaten. Met in totaal twintig vrijwilligers die Conny terzijde 
staan, is er altijd begeleiding bij tuinieren, klussen of mooie 
dingen maken in de houtwerkplaats. Op het terras hangen 
zelfgemaakte slingers en dierenafbeeldingen met dank aan 
de creatieve vrijwilligers. Binnen kunnen spelletjes worden 
gespeeld en zijn er creatieve activiteiten. Conny: ‘We vra-
gen de gasten elke dag wat ze willen doen en dat gebeurt 
dan ook. Voor corona hebben we tweemaal een Winterfair 
gehouden en daar geld mee ingezameld. Daarom kunnen 
gasten nu binnen terecht op de aangeschafte fietslabyrinth 
(virtueel fietsen door steden en natuurgebieden) of samen 
met een vrijwilliger op een duo fiets een echt tochtje maken. 
Ze krijgen dan geld mee voor een bakje koffie of een ijsje.’

Beijzonder Welkom heeft inmiddels naamsbekendheid op 
basis van vertrouwen en er wordt veel mond-tot-mondrecla-
me gemaakt. Conny: ‘Dankzij deze manier van opvang kun-
nen dementerenden niet alleen langer thuis blijven wonen 
maar ook nog een fijn leven hebben.’

Voor meer informatie: www.beijzonderwelkom.nl.
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Woensdagochtend-
vieringen

Al vele jaren worden er in Aarlander-
veen eucharistievieringen gehouden op 
woensdagochtend. Nadat in maart van 
dit jaar de coronacrisis uitbrak werden 
de vieringen, die gehouden werden in 
de consistorie, stilgelegd. Sinds enkele 

maanden zijn de vieringen op woens-
dagochtend om 9.00 uur weer in gang 
gezet. En vanwege het houden van 
voldoende afstand worden deze nu in 
de kerk gehouden. Een trouwe groep 
parochianen komt elke week naar deze 
doordeweekse viering en put daar 
troost en vertrouwen uit. Er is ook een 
toename te zien van mensen die af en 
toe deze viering bijwonen, zelfs vanuit 
andere kerklocaties. Omdat het tijdstip 
goed uitkomt, omdat de vertrouwde 
sfeer hen aanspreekt of om verdieping 
te zoeken in het geloof in deze moei-
lijke tijd waarin wij leven. Er is altijd een 
priester die voorgaat, er is een koster 
die de gebruikelijke liturgische zaken 
regelt, soms is er een organist en voor-
zanger (onze eigen Niels), er is een sup-
poost (een lid van de pastoraatgroep) 
die bij de ingang de namen noteert en 
aanwijzingen geeft voor het handen 
ontsmetten en de looproute voor het 
vinden van een zitplaats. Er is sinds kort 
zelfs een lector (Marian Berkhout) die 
verhuisd is vanuit Nieuwveen naar Ter 
Aar en haar vakkundige voorleeskwali-
teiten inzet om de viering nog profes-

sioneler te maken. En dan na de viering 
is er gelegenheid om in het Achterom 
even na te praten onder het genot van 
een kopje koffie of thee, verzorgd door 
onze gastvrouw Betty Staartjes. Hier 
kunt u ook de dames ontmoeten die het 
secretariaat verzorgen. Uiteraard vindt 
dit alles plaats met strikte inachtneming 
van de preventieregels ter voorkoming 
van corona. Mocht uw interesse gewekt 

Aarlanderveen H    H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen

Kalender oktober 2020

2   19.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen  Presentatieviering kapelaan Van Paassen
          (info: rkgroenehart.nl)
3   14.00 uur www.martelarenvangorcum.nl  Sluiting bedevaartseizoen Brielle
4   10.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen  TV-viering (info: rkgroenehart.nl)
6, 13, 20, 27 19.30 uur Pastorie H. Petruskerk   Schriftinstuif (Roelofarendsveen)
6, 13, 20, 27 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
6, 13, 20, 27 19.30 uur Pastorie H. Adrianuskerk   Bijbelcursus voor beginners 
          (info: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl)
          (Langeraar)
6, 13, 27  18.30 uur PKN-kerk, Hoogmade   Alpha-cursus (info: alphawouhoo@gmail.com)
7, 14, 21, 28 10.00 uur Pastorie H. Petruskerk   Bijbelcursus voor beginners 
          (info: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl)
          (Roelofarendsveen)
7, 28  20.00 uur Koetshuis, Langeraar   Meditatieavond 
          (info: liesbethvanw@hotmail.com)
10   12.30 uur H. Bartholomeuskerk, Nootdorp  Diocesane Misdienaarsdag 
          (info: m.meeussen@bisdomrotterdam.nl)
12, 26  20.15 uur Familieruimte H. Petruskerk  Leesgroep ‘Als God Renoveert’
          (Roelofarendsveen)
14, 28  20.15 uur Orangerie, Zevenhoven   Leesgroep ‘Als God Renoveert’
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zijn, kom dan gerust eens langs bij deze waardevolle doorde-
weekse bijeenkomst van gelovigen. Het zal u goed doen.   

Vanuit de PG, Ed Koeleman  

Allerzielen in het Licht
Op zondag 1 november willen wij de dierbaren die ons recen-
telijk, maar ook zij die ons door de jaren heen zijn ontvallen, 
gedenken tijdens een Allerzielenviering. Net als voorgaande 
jaren willen wij dit doen door met elkaar Allerzielen in het 
Licht te zetten.

Kapelaan van Paassen zal vóór aanvang van de Allerzielen-
viering in Aarlanderveen, de begraafplaats aan de Westka-
naalweg in Ter Aar bezoeken, om de graven te zegenen en 
met elkaar te bidden. Om 18.00 uur zal hier gestart worden 
met een kort samenzijn bij de aula van de begraafplaats. De 
begraafplaats zal sfeervol aangekleed worden met vuur en 
fakkels.

Om 19.00 uur begint de viering van Allerzielen in onze pa-
rochiekerk te Aarlanderveen. Tijdens deze viering zullen 
alle gestorvenen herdacht worden, met speciale aandacht 
voor diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun 
nabestaanden zullen het kruisje van hun overledene krijgen 
dat achter in de kerk hangt.

Let op: Als gevolg van de coronamaatregelen is het aantal 
zitplaatsen in de kerk dit jaar beperkt, hierdoor zal het een 
besloten viering zijn. Nabestaanden van de overledenen van 
afgelopen jaar zullen als eerste de mogelijkheid krijgen om 
bij de viering aanwezig te zijn. Mochten er zitplaatsen over 
zijn, dan zullen deze door middel van inschrijving onder de 
overige parochianen worden verdeeld. Aanmelden hiervoor 
kan via de website (http://bit.do/reserveerkerk), als dit niet 
lukt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Na afloop van de viering willen we met elkaar naar de pasto-
rietuin en de begraafplaats achter de kerk gaan. Ook hier zal 
alles sfeervol worden verlicht met vuur en fakkels. We zullen 
met elkaar bidden en Kapelaan van Paassen zal ook hier 
de graven en de urnenmuur zegenen. Bij de begraafplaats 
heeft u de mogelijkheid om een kaarsje te laten branden, 
ter nagedachtenis aan iemand. Zowel bij de begraafplaats in 
Ter Aar als bij de kerk in Aarlanderveen kunt u grafkaarsen 
kopen. Ook als u niet naar de kerkviering kunt komen bent 
u welkom bij de begraafplaats. In verband met de Coro-
namaatregelen wordt wel verzocht voldoende afstand van 
elkaar te houden.

Na de viering heeft u de mogelijkheid om met elkaar samen 
te zijn en na te praten in en rondom Het Achterom. Daar zal, 
met gepaste muziek op de achtergrond, warme drank ge-
schonken worden. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen 
om na de viering nog naar 't Achterom te komen.
Werkgroep Allerzielen

Kinderkerk
Zondag 11 oktober is er weer kinderkerk! We lezen het ver-
haal over de koning, die een feest geeft. Zijn gasten willen 
echter niet komen. Wil je weten hoe dit afloopt, kom dan 
naar de kinderkerk. Met elkaar gaan we er ook een klein 
feestje van maken. In verband met de corona maatregelen 
starten we met de kinderen in ‘t Achterom. We verwachten 
jullie voorafgaand aan de viering via de zij ingang rechts 
naast de kerk. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 
jaar zijn van harte welkom. Voor de ouders: om verzekerd te 
zijn van een plekje, dient u zich aan te melden voor de vie-
ring. U kunt zich aanmelden voor de viering via http://bit.do/
reserveerkerk. Graag tot 11 oktober om 9.15 uur.

Werkgroep kinderkerk

Clara parochie 

Lief en leed
Overleden
13 aug    Maria Catharina de Roos - Hijman   92 jaar
25 aug    Adrianus Hendricus Hoogeveen       78 jaar
5 sept     Harry Kooijman                                    66 jaar
10 sept   Nico Anthonius Maria Faay               80 jaar

H    H Petrus en Pauluskerk

Barmhartige Vader,
 vaak bent U ver weg. 

Het leven kan een woestijn zijn, 
onvruchtbaar en verzengend, 

met een dodelijke eenzaamheid. 
Wij bidden U: kom dan aan ons voorbij, 

niet in de stem van de donder, 
in berichten van onheil die een mens doen beven; 

niet in een storm die de oogst vernietigt en elke 
schuilplaats terneerslaat; 

niet in een aardbeving die torens velt en mannen, 
vrouwen en kinderen bedelft; 

niet in het vuur dat alle leven verteert en al wat menselijk 
is geblakerd achterlaat. 

Trek aan ons voorbij als een koele bries, 
als een troostende windvlaag na een hete middag, 

als een strelend gebaar uit de hemel en richt ons op. 
Dat wij verder gaan met een kruik levend water en de 

naam van Jezus, 
de levende, tot we bij U zijn, in alle eeuwigheid. 

Amen
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Rozenkrans bidden 
in oktober 

Van eind maart tot eind juni heb ik 
samen met u en voor u de rozenkrans 
gebeden. Raar en vreemd was het om-
dat ik de rozenkrans alleen in een lege 
kerk aan het bidden was. Maar geluk-
kig wel in de wetenschap dat u samen 
met mij heeft gebeden via de kerkradio 
en via live stream op de facebooksite 
van onze federatie. En dat was natuur-
lijk voor toen een hele fijne oplossing 
waaraan velen hebben mee gedaan. 
En wat heerlijk vind ik het dat wij elkaar 
nu weer mogen en kunnen begroe-
ten in onze kerk. Natuurlijk houden 
wij ons wel aan de richtlijnen van de 
RIVM. Daarom zullen we dit keer niet 
bij Maria in het hoekje zitten, maar op 
een andere bijzondere plek in de kerk. 
Omdat daar geen Mariabeeld staat en 
het Mariabeeld niet zomaar even te 
verplaatsen is, heb ik deze zomer mijn 
schilderskwasten voor u beetgepakt en 
Maria op doek gezet. Bent u ook be-
nieuwd naar waar we zitten en hoe het 
schilderij van Maria er in het echt uit 

ziet? Dan bent u in oktober van harte 
welkom op elke donderdagavond om 
19.00 uur en bidden wij samen de ro-
zenkrans. Natuurlijk kunt u ook via de 
kerkradio met ons meebidden. 

Graag tot ziens in oktober,
Saskia Versluis-Hölscher

Even voorstellen:
Ik ben Kees Fransen en volg binnen-
kort, als alle formele handelingen zijn 
afgewikkeld, Frank Lek op als pen-
ningmeester van de BCP. Frank neemt 
na twee termijnen en wat bonusjaren 
afscheid van deze functie.
Wat mij precies te wachten staat weet 
ik nog niet allemaal, maar de tijd zal dat 
leren neem ik aan… Ik heb inmiddels al 
als kandidaat-bestuurder een vergade-
ring meegemaakt en heb gemerkt dat 
er een pallet van onderwerpen op en 
over tafel gaat. Hoewel ik in mijn werk-
zame leven grotendeels als financieel 
beleidsmedewerker aan de slag ben 
geweest beschik ik niet echt over een 
boekhoudkundige kennis. Maar met 
de hulp van de kundige bestuurders 
om mij heen gaat dat vast lukken de 
komende jaren. Het is voor mij een 
nieuwe facet in mijn kerkelijke taken. 
Bestuurlijke taken waren er als lid en 
vervolgens voorzitter van de pastorale 
raad. Maar ook als lid van ‘comité rond 
het 100 jarige bestaan’ van onze kerk. 
En in het ‘veld’ als misdienaar (wie niet!) 
en nu nog steeds actief als lector en 
cantor. Samen met u ga ik er het beste 
van maken. 

Groeten,
Kees Fransen

Lesbezoek op basisschool
Ook dit schooljaar zal ik alle groepen 
van de basisschool bezoeken. Ik geef 
dan lesjes van ongeveer 20 minuten. 
Vanaf het moment dat ik hier kwam 
(7 jaar geleden) heb ik direct met de 
school contact gezocht. En de band 

was meteen goed en groeide door. 
Dit schooljaar zijn de bezoekjes op 27 
november, 18 februari en 10 juni. Maar 
ook tussendoor zullen de school en de 
kerk elkaar treffen en contacten onder-
houden. Mooi dat deze band bestaat.

Diaken André van Aarle

Kerkopenstelling
In de maanden juli en augustus was 
onze kerk in de middag opengesteld 
voor bezoekers. Anders dan voorgaan-
de jaren, met strikte regels en desin-
fecterende gel, maar het warme weer 
zorgde voor mensen die langs fietsten 
en nieuwsgierig afstapten om de kerk te 
bezoeken. 400 mensen genoten van de 
rust en stilte, maar ook van het prach-
tige interieur. Dit alles werd mogelijk 
door veel gastvrouwen en -heren die 
zich hiervoor belangeloos hebben inge-
zet. Grote dank daarvoor. Ook zij heb-
ben waarschijnlijk genoten van de kleine 
en lieve gesprekjes met de bezoekers en 
hun enthousiasme.

Cantors
Inmiddels meer dan 10 jaar geleden, 
heeft pastoor Van Steekelenburg een 
aantal parochianen benaderd met het 
verzoek of zij interesse hadden om can-
tor te worden. Dit leverde een viertal 

LangeraarH. Adrianuskerk

Langeraar
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H. Adrianuskerk Clara parochie 

kandidaten op. Zij volgden een korte 
opleiding in Roelofarendsveen. Hier 
werd al snel duidelijk dat je het cantor-
schap een beetje naar eigen ideeën en 
wensen moest invullen en daarbij reke-
ning houdend met de wensen van de 
parochie. Het cantorschap werd in het 
leven geroepen om de koren wat te ont-
zien en een voortrekkersrol te vervullen 
in de samenzang. In die jaren hadden 
we nog de beschikking over een dames-
koor en herenkoor en dat samen het 
gemengde koor was, tienerkoor en kin-
derkoor. Uiteindelijk zijn drie van de vier 
kandidaten doorgegaan als cantors. De 
eerste twee keer vanuit de kerk. Dit om 
aan te geven wanneer de kerkgangers 
bij ‘allen’ konden invallen. Een soort van 
dirigeren. Maar dan blijkt dat dirigeren 
voor een spiegel in de badkamer anders 
is dan voor een kerk met kerkgangers. 
Ook was de afstemming met het orgel 
vanuit de kerk niet optimaal. Na die 
twee keer werd dan ook besloten om 
vanaf dat moment boven te gaan zin-
gen bij het orgel. Inmiddels waren we 
nog met twee heren over. Omdat we 
op dat moment nog rijkelijk in de koren 
zaten zongen we maar één keer in de 
twee of drie maanden. Na een paar 
jaar werd dat wel vaker en werd onze 
groep uitgebreid met een derde heer. 
We zingen grotendeels de liederen uit 
de liederenbundel. Maar ook ander en 
eigen repertoire. Ook worden we de 
laatste jaren regelmatig gevraagd voor 
andere vieringen zoals avondwakes en 
uitvaarten. Deze vieringen vragen vaak 
om ander repertoire maar ook om snel 
handelen. We hebben geen vaste repe-
titieavond. Voor de reguliere vieringen 
repeteren we vaak een of twee keer 
vooraf. Voor een avondwake of uitvaart 
soms een dag van te voren of als het 
niet anders kan voorafgaand aan de 
dienst. Een jaar of drie geleden is Hans 
van der Meer als cantor gestopt. Na een 
tijdje weer met z’n tweeën te hebben 
gezongen is Ilonka Wijfje ons komen 
versterken. Dat zorgt naast het geluid 
van Hans Versluis en van mij weer voor 
andere klanksamenstelling. Andy Keijzer 
is al die jaren al onze vaste organist. 
En als Andy niet kan kunnen we altijd 
een beroep doen op zijn zus Anja, Cor 
Graafland of Niels Hofkens. Omdat we 

inmiddels geen dames-en herenkoor 
meer hebben zingen we nu wat vaker. 
Gelukkig is het afgelopen jaar het koor 
Jubilans erbij gekomen als versterking. 
De coronatijd is een vreemde tijd om te 
zingen. Te meer omdat de kerkgangers 
niet mee mogen zingen. Daarom pro-
beren we in het korenroosteroverleg er 
voor te zorgen dat er iedere viering wel 
een “koor” aanwezig is. Als cantors heb-
ben we er veel schik in om te zingen en 
hoewel we niet muzikaal zijn geschoold 
zien we in ieder nieuw lied weer een 
uitdaging en als het lied erin zit geeft 
dat een voldaan gevoel. Zoals ook het 
verzorgen van de diensten en de waar-
dering die we krijgen er voor zorgen dat 
we enthousiast blijven. 

Namens de cantors,
Kees Fransen

Vanaf de Adrianustoren
•  De doordeweekse avondviering wordt 

in onze kerk gehouden iedere woens-
dagavond om 19.00 uur. Zoveel als 
mogelijk is zal dan de eucharistie ge-
vierd worden.

•  Op zondag 4 oktober om 11.15 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.

•  Op zondag 25 oktober om 11.15 uur is 
de Oogstdankviering. In deze viering 
wordt speciaal gebeden en gedankt 
voor de oogst, het gewas en het werk!

•  Zondag 1 november 2020 is het Al-
lerzielen. Om 10.00 uur worden in een 
gebedsviering onze dierbare overlede-
nen herdacht. In verband met de co-
ronamaatregelen dient u van te voren 
te reserveren.

Lief en leed
Overleden
22 augustus       Joannes Philippus Keijzer  81 jaar
31 augustus       Gijsbertus Theodorus van Tol  80 jaar

Huwelijk
Op zaterdag 10 oktober vindt het huwelijk plaats van 
Wouter Hoogervorst en Kim Wijfje.                                    Aanvang: 15.30 uur
Wij wensen Wouter en Kim een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Luisteren naar de hemel
Er valt van alles uit

De hagel hagelt hagelwit
De regens klateren luid

Luister als de storm begint
Naar het donderen van de donder

Luister naar
de lentewind

Hij fluistert zo bijzonder
En luister naar het lieve lied

Van vogels in de luchten
Kijk omhoog naar het blije blauw

En hoor de mensen zuchten...

Toon Hermans
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NieuwkoopO.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Voor de laatste ankerzondag, gooide het 
coronavirus roet in het eten voor de 15 
communicantjes binnen de Claraparo-
chie. Hun Eerste Heilige communie kon 
op 10 mei niet doorgaan. Opeens werd 
de toekomst onvoorspelbaar. Helaas 
lukt het niet om met alle 15 Communi-
cantjes tegelijk het feest van de Eerste 
Heilige Communie te vieren. Gelukkig 
kwam in de zomervakantie een voorstel 
om alle kinderen in hun eigen parochie-
kerk ter communie te laten gaan, tijdens 
een eucharistieviering. Wij zijn met de 5 
moeders van de Nieuwkoopse commu-
nicantjes bijeen gekomen en hebben in 
overleg met elkaar een mooie viering in 
elkaar gezet. 

Zondag 6 september was het dan einde-
lijk zover. De 5 Nieuwkoopse communi-
cantjes; Benthe van Termeij, Jet Jansen, 
Matthias Baas, Naevia Verschoor en 
Nick Stigter, hebben hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen. Eindelijk kon hun 
geknutselde trein opgehangen worden 
in de kerk, die ze eigenlijk eerder dit jaar 
tijdens de presentatie viering op zouden 
hangen. De kinderen hebben de pastoor 
geholpen bij het klaarmaken van de tafel 
en een mooi gedicht gelezen voor Maria. 

Koor de Horizon zorgde voor de muzi-
kale ondersteuning. Wat was het een 
mooie feestelijke viering met een volle 
kerk volgens de coronaregels.

Werkgroep

Hartelijk dank
Het was erg stil in de weekeinden afge-
lopen weken in ons gezinsleven.
Niet op zondagmorgen of op zaterdag 
naar de kerk wat we altijd gewend wa-
ren, voor de wekelijkse vieringen.
Met alle voorzichtigheidsprotocollen is 
het gelukkig weer mogelijk om samen 
toch te vieren. Grote dank aan alle men-
sen die met heel veel werk dit mogelijk 
hebben gemaakt, zodat we toch weer 
samen op gepaste wijze kunnen vieren. 
Voldoende afstand met overal keurige 
gele kaartjes en afplakband op de grond 
en desinfectiemiddelen bij binnen-
komst.

Geweldig, we mogen toch wel heel erg 
blij en dankbaar zijn met zo’n geweldig 
team van mensen in onze parochie. Het 
was goed om op gepaste wijze samen 
weer te kunnen vieren, zonder koren, 

maar wel muziek met zang van de spe-
ler. Maar toch erg jammer dat meezin-
gen nog niet mogelijk is, persoonlijk mis 
ik dit laatste echt. Het was ook heel fijn 
dat enkele dames van ons enthousiaste 
koor De Horizon toch weer een keer 
aanwezig waren met hun zang. Een 
voorstel om dit een keertje meer te 
doen (ik ben de fan van deze dames.) 
Wel erg veel woord- en gebedsdiensten 
vind ik zonder ter communie te kunnen 
gaan, wel erg goed. Het idee van de uit-
stelling van het H.sacrament als er geen 
communieviering kan zijn.

Het is voor ons allemaal een moeilijke 
tijd en het einde van het coronatijdperk 
is nog lang niet in zicht en daardoor zal 
het kopje koffie samen na de viering 
voorlopig nog wel een wens blijven. Dat 
laatste is ook erg jammer voor de con-
tacten met je medeparochianen. Heel 
veel mensen hebben zo’n behoefte aan 
wat contact en missen dit heel erg. 
Lieve vrijwilligers van onze parochie, 
hardwerkende mensen heel erg harte-
lijk bedankt  voor het vele werk dat jullie 
steeds weer doen om alles binnen onze 
gemeenschap draaiende te houden. 
Blijf gezond en we zullen doorgaan. Ho-
pelijk komt er spoedig een einde aan de 
coronacrisis in Nederland? Maar wan-
neer? We steken een extra kaarsje aan 
bij Maria en vragen haar om hulp. 

Henk en Gre de Boer

Feestelijke viering 1e Heilige Communie
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De klok en de klepel
De dienstdoende koster zet over het 
algemeen zo'n kwartier tot tien minu-
ten voor dat de viering begint de kerk-
klok aan. Na een paar minuten wordt 
dat weer uitgezet. Toen was er een 
koster die de klok niet meer hoorde 
en bij zichzelf dacht: ‘Heb ik hem nou 
uitgezet? Of heeft iemand anders dat 
gedaan?’ Hij dacht er verder niet bij 
na maar realiseerde zich later wel een 
raar geluid gehoord te hebben. Tegen 
de avond kwam de bewoonster van de 
pastorie thuis. Zij hoorde een raar ge-
luid uit de toren komen en kon het niet 
thuisbrengen. Ze waarschuwde wel een 
van onze technische vrijwilligers. Die 
ging de toren in en zag dat de klok nog 
steeds luidde maar zonder geluid. De 
klepel was uit de klok gevallen. Typisch 
geval van de klok ZIEN luiden maar niet 
weten waar de klepel hangt. Gelukkig 
hebben we uitstekende vrijwilligers en 
die hebben de afgebroken onderdelen 
gerepareerd en het inmiddels ontre-
gelde uurwerk weer op tijd laten lopen. 
Zij hebben de klok weer horen luiden 
en weten nu ook weer waar de klepel 
hangt. Wat moeten we toch zonder 
onze vrijwilligers.

BCP

Allerzielen en 
Allerheiligen
Zaterdag 31 oktober is er een eucharis-
tieviering en vieren we Allerheiligen.
Zondag 1 november is de Mariakapel 
open van 10.00 tot 12.00 uur.
Maandag 2 november vieren we Aller-
zielen in een Woord- en gebedsdienst 
om 19.00 uur. Degenen die een naaste 
hebben verloren het afgelopen jaar, 
krijgen een uitnodiging. In verband met 
de coronaregels wordt u verzocht zo 
snel mogelijk te laten weten of u er bij 
wilt zijn. Degene die een uitnodiging 
hebben gekregen gaan uiteraard vóór. 
Als er nog plaats is kunnen ook ande-
ren inschrijven. Komt u zonder van te 
voren te hebben ingeschreven is er een 
kans dat u niet naar binnen kunt. Deze 
Allerzielen vieringen worden over het 
algemeen druk bezocht.

Hoe het een en ander georganiseerd 
gaat worden na afloop van de viering, 
op het kerkhof wordt tijdens de viering 
uitgelegd. Waarschijnlijk gaat dat an-
ders dan vorige jaren waarbij iedereen 
gelijktijdig op het kerkhof aanwezig was.

BCP

Sloop koetshuis
Eindelijk zijn alle vergunningen binnen, 
wordt ons bericht, en gaat de sloop ver-
der. Tijdens de hele sloopperiode blijft 
het parkeerterrein van de kerk voor 
kerkgangers bereikbaar is ons beloofd. 
Alleen als de zijgevel gesloopt wordt, 
die aan de parkeerplaats grenst, is de 
parkeerplaats even gesloten. We krijgen 
daarvan tijdig bericht.

U heeft aan de gevel en de toren zwarte 
kastjes zien zitten? Die zijn er voor de 
vleermuizen, zodat ze bij het koetshuis 
wegblijven. Anders zou er nog niet be-
gonnen kunnen worden vanwege de 
vleermuizen!

BCP

Kopij Samenstromen
Een vaste groep mensen krijgt elke 
maand een verzoek om kopij in te leve-
ren voor de Nieuwkoopse pagina’s. Dat 
kan een verhaal of gedicht zijn, com-
mentaar over de dingen die gebeuren in 
onze parochiegemeenschap, of nieuws 
dat u wilt delen. Meestal gaat dat goed 
zoals u kunt zien aan de toch steeds 
weer aardig gevulde Nieuwkoopse pagi-
na’s. Soms moet ik ‘de gaatjes’ vullen en 
dat is best leuk, maar hoe meer mensen 
er aan mee werken hoe afwisselender 
het wordt en daarmee ook leesbaarder. 
Wilt u ook elke maand een reminder 
ontvangen? Dan graag even een mailtje 
naar rajau@casema.nl en dan is het 
natuurlijk nog leuker als u daar met een 
interessant stukje op reageert. Ik zou er 
heel erg blij mee zijn.

Rob Aupers 
(parochiekern redactie)

Clara parochie O.L.V. Hemelvaartkerk

Vraag aan het leven

Ledigen zal ik het glas

tot de laatste druppel

jijzelf reikt het mij aan

maar zeg mij

toon mij

maak je bekend

word als glas doorzichtig

zeg mij

toon mij

wie je bent

wie jij wezenlijk bent –

alleen dan kan ik

aan de toekomst zeggen

hoe zinloos

hoe zinvol

het verleden was

Oeke Kruythof
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Vanuit de pastoraatgroep 
Nu de vakantieperiode voorbij is en de 
meeste mensen weer naar school en/
of naar werk gaan, lijkt het of alles weer 
normaal gaat. Maar schijn bedriegt.
We zitten nog midden in de corona-crisis 
en zolang er nog geen vaccin is om ons 
te beschermen, moeten we het nog 
doen met het ‘nieuwe normaal’. En dat 
zeker in de kerk. Dat kan best pijn doen.
Zoals bijvoorbeeld bij de viering van Al-
lerzielen. Daar er in onze kerk maar 48 
personen worden toegelaten en er veel 
overledenen zijn te betreuren het afgelo-
pen jaar, moet er goed gekeken worden 
hoeveel mensen we kunnen ontvangen 
in ons kerkgebouw. Dit geldt ook voor 
de vieringen van Eerste Heilige Com-
munie, die plaatsvinden op zaterdag 26 
september om 19.00 uur en zondag 4 
oktober om 09.15, beiden in onze kerk in 
Nieuwveen.
 
Vanwege mijn verhuizing naar Ter Aar, 
kerk ik nu doordeweeks in Aarlanderveen 
en kom ik dus niet meer op de dinsdag 
naar Nieuwveen. Dus ook het Rozen-
krans bidden in de maand oktober heb 
ik overgedragen aan de heer van Veen 
uit Zevenhoven, die bereid is om dat te 
doen, waarvoor mijn hartelijke dank.
 
Namens de pastoraatgroep,
Miranda en Marian

Opfrisbijeenkomst 
communicantjes
Op 9 september kwamen de communi-
cantjes bij elkaar in de Orangerie.
Door corona is het Ankerproject stil ko-
men te liggen en omdat de kinderen op 
26 september en 4 oktober hun Eerste 
Heilige Communie doen, is het fijn om 
even terug te kijken  op de Ankerzonda-
gen die ze wel hebben meegemaakt. Dit 

met behulp van het boek: Blijf dit doen.
Kapelaan Van Paassen opende de mid-
dag met een gebed.

Daarna was er een lunch voor de com-
municantjes en ouders.

In de Ankerbijeenkomsten werd verteld 
over de naam van Jezus, Jezus maakt 
heel en 5 broden en 2 vissen.

We hebben deze verhalen nog een 
keer gelezen. Ook hadden we het over 
vriendschap, delen met andere kinde-
ren, wie wonen er allemaal in je huis.

Daarna gingen we naar de kerk en sa-
men met Kapelaan Van Paassen hebben 
we het Kruisteken, het Onze Vader en 
Wees Gegroet Maria geoefend.
Verder hebben we de komende commu-
nieviering geoefend.

De kinderen kregen nog limonade en 
een snoepje en gingen vol indrukken 
naar huis.

Allerzielen
In de vorige uitgave van Samenstromen 
hebben wij meegedeeld dat het reserve-
ren voor het deelnemen aan vieringen 
in het weekend of op dinsdag niet meer 
nodig was. 

Daarbij werd tevens aangegeven dat in 
verband met de anderhalve meterregel 
maximaal 48 mensen aan de viering 
kunnen deelnemen. Gezien het huidige 
kerkbezoek was dit aantal voldoende en 
een reden om af te zien van het vooraf 
reserveren.
Echter! Wij verwachten dat bij de viering 
ter gelegenheid van Allerzielen op zon-
dag 1 november om 19.00 uur meer dan 
het maximaal toegestane aantal van 48 
mensen de viering zal willen bijwonen. 
In verband daarmee zal voor deze vie-
ring weer het vooraf reserveren moeten 
worden ingevoerd. Om voor familiele-
den van alle tijdens het kerkelijk jaar 
overleden parochianen de mogelijkheid 

te bieden deze viering van Allerzielen 
bij te wonen zal het aantal familiele-
den moeten worden beperkt tot drie 
per overledene. Dit om te voorkomen 
dat mensen de toegang moet worden 
geweigerd. Wij adviseren u binnen de 
familiekring te overleggen wie vanuit de 
familie van de overledene aan de viering 
zal deelnemen. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging.

Overige nabestaanden en parochianen 
kunnen voor de viering van Allerzielen 
reserveren bij het secretariaat van de 
Nicolaaskerk, via de mail nieuwveen@
rkgroenehart.nl of op donderdagoch-
tend 28 oktober tussen 9.30 en 11.00 
uur, telefonisch te bereiken op 
tel.: 0172-538125. Als u voor beide te 
laat bent kunt u zich op vrijdagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur nog aanmel-
den bij Marian Berkhout, 
tel.: 06-25143571.

Wij wijzen erop dat als u niet reserveert 
u het risico loopt dat u niet kunt worden 
toegelaten.

Als het aantal van 48 mensen bereikt is 
en u niet meer de viering kunt bijwonen, 
kunt u wel om 20.00 uur aansluiten bij 
de processie naar het kerkhof om uw 
dierbare(n) te gedenken.

NieuwveenH. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Eucharistievieringen op dinsdag 13 
en 27 oktober om 9.00 uur.
Deze twee keren begint om 8.45 uur.  
het Rozenkransgebed. 
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Clara parochie 

Lief en leed
Overleden
21 augustus  Hendricus Theodorus de Koning    78 jaar
31 augustus  Michael Cornelis Maria Hoogervorst   54 jaar
31 augustus  Johannes Josephus Martinus van der Meer  77 jaar

Huwelijk
In de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen vindt op vrijdag 23 oktober het huwelijk plaats 
van Joost van der Hoorn en Roxan van der Weijden.              Aanvang: 13.00 uur
Wij wensen Joost en Roxan een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Clara parochie H. Nicolaaskerk   

Klein begin
Doordat er versoepelingen zijn in het 
beleid, zijn er ook weer vieringen met 
muziek en zang. St. Caecilia koorleden 
gaan in groepjes van 5 zingen in de zon-
dagse viering. Alle regels worden uiter-
aard toegepast en houden we afstand 
van elkaar.

De koorleden zullen met organist enkele 
liederen zingen uit de liedbundel Ge-
zangen voor Liturgie, of uit de koormap. 
Helaas is meezingen in de kerk niet 
toegestaan maar luisteren werkt ook 
mediterend en rustgevend. Vooralsnog 
zingen we vanaf het oksaal achter in 
de kerk, zodat de afstand gewaarborgd 
blijft.

We hopen uiteraard net als ieder ander 
koor, dat we met kerst met een heel 
koor weer zouden kunnen zingen. Maar 
zolang er nog geen vaccin is, zal dat niet 
mogelijk zijn. We blijven uitzien naar de 
dag die komen gaat, dat we elkaar weer 
kunnen begroeten zonder afstand, en 
dat we kunnen zingen van vreugde en 
dat hopelijk in alle gezondheid. Wie weet 
zien we elkaar binnenkort in de kerk, wij 
doen in ieder geval ons best er iets van 
te maken!

Namens St Caecilia
Theo van Dijk

Kaalslag bij H. Nicolaas-
kerk en op de begraaf-
plaats in Nieuwveen.
Afgelopen jaar werden de tuinvrijwil-
ligers van het Nicolaashof opgezadeld 

met een grote klus. Zeg maar gerust 
een héle grote klus.

Door de buxusmot werden alle struiken 
(en dat zijn er veel) kaal gevreten of 
dusdanig aangetast dat zij niet meer te 
redden waren. 

Op 3 oktober 2019 was de gehele tuin-
ploeg aanwezig en de kraanmachinist 
Tinus Hassing werd met klem verzocht 
de graver vol gas te laten draaien. In 
de loop van de ochtend was de 10 m³ 
bak vol en werd deze omgeruild voor 
een nieuwe. Om 12.00 uur was de klus 
geklaard, alles volgens schema. De twee 
containers zijn belangeloos geplaatst en 
opgehaald door Spelt uit Nieuwveen.

Maar het verhaal is nog niet klaar! 
Donderdag 13 augustus 2020 moesten 
jammer genoeg alle buxusstruiken in 

de voortuin van de pastorie met een 
steekschop geruimd worden. Een super 
snelle actie van BCP was nodig om alle 
betrokkenen van familieleden die op 
de begraafplaats hun laatste rustplaats 
hebben te benaderen en toestemming 
te krijgen op de kale buxusstruiken te 
mogen verwijderen. Met wederom de 
hulp van Spelt hebben we alles in één 
dag af kunnen voeren. Ik wil alle tuin-
vrijwilligers bedanken voor hun enorme 
inzet. Geweldig!

Donderdag 3 september hebben wij 
weer nieuwe plantjes gepoot die door 
tuincentrum Coen van Dijk met een ste-
vige sponsoring zijn geleverd. Kom ge-
rust eens kijken naar wat de hardwer-
kende tuinvrijwilligers allemaal doen 
om alles mooi een schoon te houden.

Een medewerker van de tuinploeg
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Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

De vakanties zijn weer voorbij, het ge-
wone leven is weer begonnen. Althans, 
voor zover alle richtlijnen ons dat toe-
staan. In onze kerk wordt weer beperkt 
gezongen tijdens de weekendvieringen, 
dankzij koorleden die in wisseldienst in 
viertallen onder leiding 
van Pia de diensten 
opluisteren. Soms 
éénstemmig, soms 
meerstemmig, maar 
met grote waardering 
vanuit de kerkgangers 
en voorgangers. Meezin-
gen vanuit de kerk is helaas 
nog niet toegestaan. De eerste 
viering na de vakantie zou de bui-
tenviering zijn. Helaas, de weergoden 
zegenden ons overvloedig zodat we 
al op zaterdag besloten om er geen 
buitenviering van te maken. Een goede 
keuze, want veel mensen hadden een 
paraplu nodig om droog in de kerk te 
komen. Pastor Heleen ging ons voor, 
sprak over de talenten die ieder bij zijn 
of haar geboorte meekreeg als goede 
gave en deelde lapjes uit met voorbeel-
den van deze gaven als moed, vriend-
schap, liefde, vrede en barmhartigheid 
om ons hieraan te herinneren en verder 
uit te dragen.

Ook de meditatiegroep op dinsdag-
avond is weer opgestart na maanden 
van thuismeditatie, je merkt aan alles 
dat mensen het contact met elkaar ge-
mist hebben en weer méér waarderen. 
Misschien is dit bewustzijn één van de 
weinige positieve effecten van de hele 
situatie.

Als gevolg van de opgelegde beperkin-
gen is de viering van de Eerste Heilige 
Communie vertraagd en mag er van een 
grote feestelijke viering nog geen sprake 
zijn. Om de eerste communicantjes 
toch deel te kunnen laten nemen aan 

de communie, is in federatief verband 
besloten om in elke kern de Eerste 
Heilige Communie in besloten kring te 
organiseren. U las hier in de vorige sa-
menstromen al over. In Noorden mogen 
Joël, Marius, Levi en Vera op zondag 

11 oktober voor het 
eerst deelnemen. 

Wij wensen ze 
een hele mooie 
viering toe met 
hun gezin en 

familie en hopen 
dat dit een volgende 
stap in hun geloofs-
leven zal zijn.

Om de eerste com-
municantjes en hun familie 

en zoveel mogelijk parochianen de 
mogelijkheid te geven om het feest 

mee te vieren, vragen wij u om uw aan-
wezigheid vooraf bij het secretariaat te 
melden om teleurstellingen te voorko-
men. Als wij vooraf weten wie er komen, 
en hoeveel bij elkaar horende gezinsle-
den er zijn, dan kunnen we de beschik-
bare plaatsen zo goed mogelijk indelen. 
Ditzelfde geldt voor de viering van Al-
lerzielen op zondagavond 1 november. 
De viering zal een besloten karakter 
hebben waarvoor in eerste instantie de 
nabestaanden van de overledenen van 
dit jaar worden uitgenodigd. Zij worden 
verzocht om vóór 21 oktober zich aan te 
melden zodat we kunnen zien hoeveel 
plaatsen er in de kerk nog beschikbaar 
zijn voor overige belangstellenden. Deze 
kunnen zich na 21 oktober melden bij 
het secretariaat. De belangstellenden 
die we helaas teleur moeten stellen 
omdat de kerk vol is, kunnen natuurlijk 
de viering wel beluisteren via de kerk-
radio en na de dienst meelopen naar 
het kerkhof. Verderop onder het blokje 
“Aanmelden Allerzielen viering” vindt u 
de informatie om u aan te melden. 

De Rocksolid en Rockfriends-groepen 
draaien, ondanks alles zoveel mogelijk 
door, dankzij de grote inzet van de lei-
ders. Online worden de jongeren uitge-
daagd om mee te doen en zo betrokken 
te blijven met elkaar en onze parochie. 
Ook voor hen kan de mogelijkheid om 
weer fysiek bij elkaar te komen niet snel 
genoeg komen. We hopen dat ze net 
als andere jaren ook nu weer tijdens de 
tocht naar het kerkhof op Allerzielen, 
het pad met fakkels zullen verlichten. 
Wij merken dat ook onze Mariakapel in 
deze dagen op grote belangstelling mag 
rekenen. Veel mensen steken een kaars-
je op bij Maria en schrijven hun intentie 
in het boek als zij onderweg zijn naar 
- of van het kerkhof. Maria zal zeker in 
de komende oktobermaand op een nog 
grotere belangstelling mogen rekenen.

De Pastoraatgroep

Aanmelden voor 
Allerzielen viering
U las het hierboven al; Allerzielen zal 
voornamelijk een besloten herden-
kingsviering worden. Allereerst worden 
de nabestaanden van de overledenen 
van het afgelopen jaar uitgenodigd. Als 
het aantal bezoekers hiervan bekend 
is, mogen de overige plaatsen worden 
bezet met de parochianen van onze 
kern. Hiervoor is opgave bij ons secreta-

Martinus krijgt er handigheid in, maar 
vindt het nog steeds niet leuk….
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Noorden

riaat noodzakelijk, dit kan telefonisch op 
woensdag tot en met vrijdag van 09.30 
uur tot 12.00 uur, 0172-408128 of per 
mail naar noorden@rkgroenehart.nl. U 
krijgt dan tijdig bericht terug dat u wel-
kom bent. De viering is op zondagavond 1 
november a.s., aanvang 19.00 uur.

Namens de werkgroep Allerzielen, 
Jan Tersteeg (pg) thz.

Terugblik Ziekenzondag
Vanwege het coronavirus waren er dit 
jaar geen uitnodigingen verstuurd door 
de Diaconie-Bezoekgroep. Ook was er 
geen speciale viering. Wel stond voor de 
plaatselijke Zonnebloem, achterin de kerk 
een collecteschaal, die werd aanbevolen 
door pastor Hoogenbosch. Er werd gebe-
den om moed en vertrouwen. 

Voor het eerst werd in onze kerk, de Hei-
lige Communie in de monstrans op het 
altaar geplaatst ter aanbidding. De mooie 
viering van woord en gebed werd muzi-
kaal ondersteund door enkele leden van 
Waimbaji. Pia speelde op de piano en Syl-
via was de lectrice. Zo klonk de viering die 
in het teken stond van de liefde, toch een 
beetje vertrouwd in de oren. Helaas mo-
gen de kerkgangers nog niet meezingen!

Als wij in liefde door de wereld gaan
en altijd klaar voor onze vrienden staan.
En als mijn hand de jouwe raakt,
dan hebben wij op aard iets nieuws ge-
maakt.

Het was jammer dat we niet konden na-
praten tijdens de traditionele koffie met 
iets lekkers! Maar laten we tijdens deze 
coronatijd, de liefde uitstralen naar el-
kaar! Als steuntje in de rug heb ik onder-
staand gedicht gemaakt over Geloof, 

Hoop en Liefde: 
Geloof in het wonder van de natuur 
om je heen;
Hoop en vertrouwen houden je 
op de been.
Zie Gods Liefde in een menselijk gebaar:
in de zorgzaamheid en aandacht 
voor elkaar!
Kijk naar de bloemen, bijen en vlinders, de 
madeliefjes in het gras;
het wuivende riet en de waterlelies 
op de plas.
Beleef het wonder van Gods schoonheid 
en kracht:
er is tussen hemel en aarde veel meer 
dan je dacht!

Namens de Diaconie-Bezoekgroep, 
Emmie Tersteeg

Oproep
De BCP is op zoek naar iemand die 1 
keer per maand een ochtend de pasto-
rie wil schoonmaken. Het gaat daarbij 
alleen om de begane grond en een ver-
goeding hiervoor is bespreekbaar.
Mocht u interesse hebben dan kunt u 
mailen naar Hanriette Brouwer 
BCP_noorden@rkgroenehart.nl

De kracht van zingen
Het is bewezen…… Muziek én zingen is 
goed voor je gezondheid! 
Koorzangers weten het allang, zingen is 
een soort medicijn. Het maakt niet uit of 
je nu in je eentje zingt in de auto, onder 
de douche of samen in een koor; Het 
heeft een positief effect op je immuun-
systeem, op je gevoel, op je prestaties. 
Het vermindert stress. Er komt een stof-
je vrij in je lichaam dat ervoor zorgt dat 
je je vrolijker voelt. Het geeft energie, 
waardoor je het leven positiever bekijkt. 
Zingen zorgt voor meer zuurstof in je 
bloed, het traint je longen….

U begrijpt wel dat Waimbaji, na een half 
jaar koor-stilte, heel blij was om weer 
voorzichtig als koor op te mogen star-
ten. Het heeft Pia, samen met het be-
stuur, heel wat uurtjes denkwerk gekost, 
hoe één en ander georganiseerd kon 
worden. Het vraagt wat aanpassingsver-
mogen van iedereen, maar dat zijn we 
inmiddels wel gewend in deze corona-
tijd. We moeten ons strikt houden aan 
alle opgelegde koorregeltjes maar bo-
venstaande positieve effecten winnen 
het tóch van de donderdagavond thuis 
zitten op de bank. Dat we deze effecten 
van onze zang en muziek ook overbren-
gen op de kerkgangers en voorganger 
hebben we op Ziekenzondag gemerkt. 
Pastor Hoogenbosch was zelfs een beet-
je jaloers dat alleen wij mochten zingen. 
In de afgelopen maand mochten we op 
toerbeurt in drie vieringen zingen en de 
reacties na afloop waren hartverwar-
mend. Dat geeft ons nog meer motiva-
tie. Ons doel is bereikt als een ieder met 
een fijn gevoel naar huis gaat, dát is de 
kracht van zingen!

Met een vrolijke noot van Waimbaji

Lief en leed
Huwelijk
Op woensdag 14 oktober vindt het huwelijk plaats van 
Roland Straathof en Laura van Noort.                                Aanvang: 12.30 uur
Wij wensen Roland en Laura een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.
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Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen op 
vrijdagmorgen
Vrijdag 9 oktober 
om 9.00 uur Eucharistieviering

Vrijdag 23 oktober 
om 9.00 uur Eucharistieviering

Oktobermaand - 
Rozenkransgebed 
In oktober bidden wij iedere dinsdag-
avond om 19.00 uur de rozenkrans in de 
Johannes Geboorte kerk. Wij bidden ook 
de Litanie van Maria. Iedereen is wel-
kom op deze avond. Zo willen wij Maria 
in ere houden.

Broodmaaltijd 

Op 9 september was er voor de commu-
nicantjes Thomas, Lisa, Jari en Raf een 
broodmaaltijd in de Orangerie. 
Kapelaan van Paassen was ook aan-
wezig en heeft de kinderen mooie en 
goede uitleg geven over de communie 
viering 27 september. Ook hebben we 
met elkaar van het Anker project de bij-
eenkomsten door genomen. We wensen 
Thomas, Lisa, Jari en Raf een mooie dag 
toe voor hun Eerste Heilige Communie.

Opstarten
De eerste oogsten zijn van het land ge-
haald, de scholen zijn weer begonnen, 
sportverenigingen beginnen weer met 
competities. Allemaal merken we ech-
ter dat corona nu toch echt een beetje 
begint te knellen. Er zijn zoveel regeltjes 
waaraan we moeten voldoen, zoveel 
zaken om rekening mee te houden. Ook 
massaal zingen mag nog steeds niet in 

afgesloten ruimtes. Toch heeft de bcp 
aan zowel het Caeciliakoor als Revival ge-
vraagd of men wil proberen om in kleine 
groepjes, op de koorzolder, te zingen. 
Daar gaat nu voorzichtig mee begonnen 
worden. Natuurlijk is het vreemd om 
niet met de hele club te repeteren. Je 
bent zo gewend aan de stem van degene 
die naast je staat, je bent zo gewend aan 
het geluid van het hele koor en nu hoor 
je je eigen stem heel luid en dat is best 
wel wennen.  Maak je geen zorgen, pro-
fessionals zijn we geen van allen, dus ga 
van het standpunt uit: wie denkt dat hij/
zij het beter kan, moet het vooral komen 
doen. Maar bovenal: geniet van het zin-
gen. Niet voor niets luidt een gezegde: 
zingen is dubbel bidden. Je hebt het vast 
gemist de afgelopen maanden, dus kom 
gewoon en geniet weer van het samen 
zingen. 

BCP
U heeft het al eerder op een inlegvel 
kunnen lezen dat drie van de vier leden 
van de bcp (Dirk, Gerda en Adrie) af-
scheid moeten gaan nemen, omdat hun 
zittingstermijnen verstreken zijn. Helaas 
kwam er op onze oproep voor nieuwe 
bcp-leden geen enkele reactie. Er zijn al 
veel mensen persoonlijk benaderd, maar 

tot nu toe bleven ook deze gesprekken 
zonder concrete resultaten. Toch moe-
ten we er op een gegeven moment aan 
geloven. U wilt toch ook niet dat we zon-
der beheerscommissie komen te zitten?  
Denk er alstublieft nog eens over na. Wij 
beseffen: u heeft een druk leven, maar 
één keer per maand vergaderen zal je de 
kop niet kosten. Natuurlijk zit er wel wat 
meer werk aan dan alleen die ene verga-
dering, maar er zijn nog altijd veel vrijwil-
ligers in onze parochiekern, die bij willen 
springen bij allerlei klussen. U kunt altijd 
een keertje meedraaien in een vergade-
ring of eens een keertje met ons komen 
praten, als u uw parochiekern wilt hel-
pen. Wij rekenen op u!

herfst
kleur verdwijnt uit licht en land;
de laatste blaadjes zweven rond 
en vallen zuchtend op de grond,

maar één landt zachtjes op mijn hand
Ik zie groen, bruin, oranje, rood

gaten vallen tussen lijnen
wat ruimte vulde, zal verdwijnen
gaat op weer in de moederschoot

nerven wachten nog heel even
tot ook zij tot stof vergaan

en als voedsel voor nieuw leven verdergaan
als het voorjaar alles weer doet leven

kleur verdwijnt en ook het licht
maar al heeft kou zich in mijn vel gebeten

in mij is het zeker weten
dat leven nooit voor doodsheid zwicht.
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Welkom
Welkom bij de parochiekern Onze Lieve 
Vrouw Geboorte – De Goede Herder. 
De zomer raakt ten einde en we gaan 
beginnen aan een najaar met leuke acti-
viteiten.

Wekelijkse vieringen
Uiteraard houdt corona ons bezig met 
alle maatregelen. We komen bijeen in 
De Schuur, zodat we met 77 parochia-
nen samen kunnen vieren. Een enorme 
inspanning van onze zaalteams, die de 
gymzaal opbouwen tot een kerkzaal. We 
zijn dankbaar dat zoveel vrijwilligers het 
mogelijk maken om te kunnen vieren. 

Als u zich niet comfortabel voelt om naar 
De Schuur te komen, heeft onze paro-
chie een livestream, waar u de vieringen 
om 9.15 uur kunt volgen op zondagoch-
tend. Zie de website rkgroenehart.nl. 

Het blijft wel jammer dat het gezamenlijk 
zingen nog niet mogelijk is. 

Zomerbraderie 
Op 29 augustus zou in de afgebrande 
O.L.V. Geboortekerk een braderie ge-
houden worden. Net als bij de openlucht 
viering 4/5 juli, viel het water met bak-
ken uit de hemel. Dit kon niet waar zijn!? 
Was dit een beproeving van Onze Lieve 
Heer of wil Hij duidelijk maken dat het 
écht nodig is dat er een dak op Zijn kerk 
komt…? Op vrijdagavond werd besloten 
om de braderie te verplaatsen naar De 
Schuur. 

Op zaterdagochtend waren er al vroeg 
mensen. Tegen 10.30 uur kwamen de 
eerste Hoogmade- en Woubruggenaren 
aan met de mooiste creaties van taarten, 
koeken en cakes voor de wedstrijd “Heel 
Hoogmade bakt”. De marktkraam was te 
klein om het lekkers te presenteren. Om 
11.00 uur kwam meesterbakker Sjaak 
van Rijn. Na 30 á 35 taarten geproefd 
te hebben (en met volle buik) onthulde 
hij met overtuiging dat Jill van der Berg 
met een hazelnoot-mokka-crème taart 
de winnaar was. Margré Volwater met 
een appel-cranberry taart werd tweede 
en Marcos den Hartog won met zijn ge-
kleurde taart de derde prijs. 

Inmiddels waren er bezoekers aan het 
rondsnuffelen. Er waren kraampjes met 
diverse producten. Uiteraard stonden 
de dames van klein onderhoud met 
bloemstukken, kaarten en de bekende 
“mand van Riet”. Kinderen konden in De 
Stal een boekje/kunstwerkje maken met 
hout, spijkers en touw. 

Ook columnist Har Meijer bracht 10 
boekjes om te verkopen. Hij draagt 
Hoogmade een warm hart toe. De boek-
jes waren snel verkocht. Ieder half uur 
was er een rondleiding in de kerk. 
Als je trek had, kon je buiten poffertjes 
eten. Voor thuis kon je gebak meene-
men.

De mand van Riet is gewonnen door Riet 
Kraan, de beer door Rie van der Ploeg en 
het zuivelpakket door Hannie van Rijn. 
We kijken terug op een inspirerende 
hoopvolle dag vol vitaliteit.

Actie kerkbalans
In juni is de grote envelop Actie Kerk-
balans huis aan huis uitgereikt. Het kan 
zijn, dat u door de zomer vergeten bent 
uw bijdrage over te maken. Mocht dat 
het geval zijn, stel een goed voornemen 
niet uit en maak uw steun waar. Maak 
uw bijdrage over naar rekeningnummer: 
IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. 
Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade-
Woubrugge.

Campagnefilm
Om Actie Kerkbalans te promoten, heb-
ben we een campagnefilm gemaakt. 
Onze oproep van filmmateriaal heeft 
oude filmpjes opgeleverd. U kunt alles 
vinden op YouTube onder: O.L.V. Ge-
boortekerk Hoogmade. 

Vitaliteitsplan
Op 11 augustus was Ans Lebbink haar 
parasol kwijt. Deze was geleend door 
leden van de beheercommissie en Com-
missie Onderhoud Rooms Katholieke 
Kerk. Zij hadden het parochiebestuur 
St. Franciscus uitgenodigd voor een 
presentatie van het vitaliteitsplan en 
herbouwplan. De afgelopen maanden is 

H. Johannes Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

nagedacht hoe we in de toekomst verder 
kunnen gaan. Alle gedachten die leefden 
zijn opgeschreven. De presentatie is 
gegeven in de Onze Lieve Vrouw Geboor-
tekerk. En omdat de zon fel scheen, was 
de parasol van Ans geleend. Het paro-
chiebestuur en beheercommissie gaan 
dit plan verder uitwerken. We houden u 
op de hoogte.

Beheerscommissie Parochiekern Onze Lieve 
Vrouw Geboorte – De Goede Herder,
Pastoraatgroep Onze Lieve Vrouw 
Geboorte - De Goede Herder,
Stichting De Groene punt.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Oogstdankdag 

Zondag 18 oktober wordt de jaarlijkse 
oogstdankdag gevierd. Anders dan vo-
rige jaren zal het op twee locaties zijn 
i.v.m. de coronaregels. U wordt van 
harte uitgenodigd in de Petruskerk te 
Roelofarendsveen om 11.15 uur waar 
pastor M. Hoogenbosch zal voorgaan 
in de viering of in ‘de Spreng’ te Oude 
Wetering om 10.00 uur waar Dominee C. 
Jonkheer de dienst zal leiden.
We mogen ieder jaar weer dankbaar zijn 
voor de producten die geteeld, gekweekt 
en geleverd worden, zowel levensmidde-
len als bloemen en planten.

Namens de pastoraatgroep,
 Jenny Vork

Allerzielen
Dit jaar is Allerzielen op maandag 2 no-
vember om 19.00 uur in de PKN kerk in 
Hoogmade met pastor M. Hoogenbosch 
en muzikale ondersteuning van LEF.
Vanwege, opnieuw, de coronavoorschrif-
ten zijn er een beperkt aantal mensen 
toegestaan in deze ruimte. Helaas zijn 
we genoodzaakt van iedere familie die 
in het afgelopen jaar een dierbare heeft 
verloren, maximaal 3 nabestaanden uit 

te nodigen. Wij verzoeken u om aan het 
secretariaat door te geven met wie u 
komt, dit om teleurstellingen te voorko-
men. Voor de overige parochianen die 
deze herdenking niet aan zich voorbij wil 
laten gaan, stellen wij u -eveneens maan-
dag 2 november- in de gelegenheid om 
naar het kerkhof te komen. Daar wordt 
u welkom geheten en wegwijs gemaakt 
met inachtneming van de anderhalve 
meter regeling.

U kunt ‘s middags tussen 14.00 uur en 
17.00 uur een lichtje of een bloemetje 
meenemen zoals u gewend was.
De intenties kunnen in de brievenbus 
gedaan worden, dan wel via de mail naar 
het secretariaat gestuurd worden. Deze 
worden dus wel voorgelezen tijdens de 
Allerzielenviering. Via kerkomroep.nl kunt 
u de viering volgen of terugluisteren. Wij 
wensen u een fijne herdenking toe.

Namens de pastoraatgroep, 
Jenny Vork

Informatie over de 
bezoekgroep
Op het inlegvel bij de Samenstromen 
heeft u ongetwijfeld wel eens gelezen dat 
er op een bepaalde datum een bijeen-
komst stond gepland van de bezoekgroep. 
Deze groep bestaat uit een negental paro-
chianen uit Woubrugge en Hoogmade die 
als uiting van ons geloof zich inzetten voor 
onze medemens door diverse activiteiten.

De bezoekgroep zorgt voor een bloemetje 
en bezoek aan (chronisch) zieken, gehan-
dicapten of eenzame mensen, thuis of in 
het ziekenhuis of verpleeghuis. Ook aan 
hen die het verlies van een dierbare moe-
ten dragen wordt een bezoek gebracht. 
Verder zijn er bezoeken en een attentie 
aan ouderen (75+) en bij (huwelijks)jubi-
lea.

Twee keer per jaar, in mei en oktober 
organiseren wij een ochtend voor alle 
parochianen van 65 jaar en ouder. Na 
de eucharistieviering is er een gezellig 
samenzijn met een kopje koffie of thee en 
een drankje.

Nieuwe parochianen ontvangen een wel-
komstbrief en, als zij dit op prijs stellen, 
hierna een persoonlijk bezoek om nader 
kennis te maken.

Zolang de coronabeperkingen gelden is 
het bezoeken van mensen bijna niet mo-
gelijk. Toch vinden wij als bezoekgroep 
van de parochiekern Hoogmade/Wou-
brugge het belangrijk om juist in deze 
verwarrende tijd iets te betekenen voor 
de mensen die erg zwaar worden getrof-
fen door alle maatregelen, met name de 
kwetsbare ouderen en de mensen die nu 
extra te kampen hebben met eenzaam-
heid. Net als zoveel andere bijeenkom-
sten en gezellige ontmoetingen kan onze 
seniorenochtend in oktober in De Schuur 
helaas niet doorgaan. 

Wat kunnen we wel doen in deze moeilij-
ke tijd? We willen laten merken, dat we als 
parochie aan de mensen blijven denken. 
Een telefoontje, een kaartje, een bloeme-
tje en soms een bezoekje, als dit rekening 
houdend met de coronamaatregelen 
mogelijk is, blijven daarom belangrijk. 

Om ons werk zo goed mogelijk te doen, 
proberen wij op het spoor te komen van 
de mensen in Hoogmade en Woubrugge, 
die extra aandacht en een steuntje in 
de rug nodig hebben. Wilt u ons hierbij 
helpen door de namen van deze mensen 
aan ons door te geven? 
In Woubrugge kunt u bellen naar: 
Nico Koot, tel. 06-57830730 en in 
Hoogmade naar Riekie Brunt, 
tel. 071-5018138.

Theo Nieuwenhuizen
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Ben jij degene die 
wij zoeken?
Livestreaming als alternatief voor de 
kerktelefoon. Een mooiere beleving van 
de kerkviering als je om welke reden dan 
ook, niet bij de viering aanwezig kunt zijn. 
Om dit te bereiken zijn wij op zoek naar 
enthousiaste jongeren die belangstelling 
hebben voor beeld en geluid! 

Wil jij meedenken en helpen om de 
livestreaming van kerkviering op te zetten 
en/of uit te voeren, meld je dan aan bij 
Kees, mailadres kees.vd.meer@casema.nl.

Akkoord zet z’n beste 
beentje voor

Het kinderkoorsei-
zoen is in september 
weer gestart. Geluk-
kig mogen we weer 
in de kerk zingen. Dit 
gaat wel anders dan 
normaal maar boven 
op het koor zingen is 
een mooie tijdelijke 
oplossing.

Zo hebben we in september in ieder geval 
ons steentje bij kunnen dragen aan de 
Eerste Heilige Communie. 

Het eerste weekend van oktober, op zon-
dag 4 oktober, mogen we weer in de kerk 
zingen. Het is dan Wereldmissiedag van 
de kinderen. Overal ter wereld helpen 
kinderen andere kinderen. 
 
Dat doen ze door van hun zakgeld een 
beetje opzij te leggen en in het spaarzakje 

van MISSIO te doen. Dit jaar wordt hulp 
gevraagd voor de kinderen in West-Afrika.

Verder blijven we uiteraard anderen hel-
pen door te sparen voor een goed doel. 
Omdat het vorige seizoen weinig geld 
kon worden gespaard zullen we ook dit 
seizoen gaan sparen voor ‘fietsmaatjes’. 
Fietsmaatjes is bedoeld voor mensen, die 
graag een stukje willen fietsen maar dat 
zelfstandig niet meer kunnen of willen. 
Op een duofiets zit een gast naast een 
vrijwilliger en kun je samen op een ont-
spannen en gezellige manier bewegen in 
de buitenlucht. De gasten blijven zodoen-
de een beetje betrokken bij de samenle-
ving met minder kans op isolement.
Fietsmaatjes ontvangt geen subsidie. Er 
zijn veel sponsors nodig om de kosten te 
kunnen opbrengen.

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude

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 berei-
ken onder tel. 06-13449107.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper!

Lief en leed

Overleden
6 september  Cornelis Theodorus Beuk  84 jaar
6 september    Karel Brug                                90 jaar

Allerzielen
Zo goed de namen weer te noemen

van onze dierbaren die overleden zijn.
Zolang ze in onze herinnering leven

zullen ze niet echt gestorven zijn. 

Een brandend lichtje op hun graf,
een bloem van ik ben je nog niet vergeten

en wie hier langs komt zal het weten,
die hier ligt wordt nog steeds gemist.

Geleidelijk aan zal het verdriet wel slijten.
Maar ondanks alles, de heimwee blijft

naar hoe het was, het samen leven.
Dan is het goed om aandacht te geven.
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Dinsdagmorgen
6 oktober 9.00 uur Eucharistie in Oud Ade. 
Voorganger is pastoor J. Glas.
20 oktober 9.00 uur Viering van woord en 
gebed in Oud Ade. Voorganger is pastor 
M. Hoogenbosch.

Rozenkransgebed
Voorafgaand aan de vieringen op dins-
dagmorgen in Oud Ade is er om 8.45 uur 
gelegenheid voor rozenkransgebed.

Allerzielenviering 
1 november in Rijpwetering
Op zondag 1 november is er ‘s morgens 
om 10.00 uur een gebedsviering bij ge-
legenheid van Allerzielen in Rijpwetering 
met medewerking van enkele leden van 
koor Joy. Voorganger is pastor M. Hoog-
enbosch.

Dit is een viering voor Rijpwetering én Oud 
Ade en we herdenken dan alle overlede-
nen en in het bijzonder degenen die in het 
afgelopen jaar uit onze gemeenschappen 
zijn weggevallen.
Vanwege de coronapandemie mogen er 
maar een beperkt aantal zitplaatsen ge-
bruikt worden. Daarom zal dit in principe 
een besloten viering zijn voor parochianen 
waar het afgelopen jaar een familielid 
van is overleden. Zij krijgen hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging en kunnen als 
eerste met een bepaald aantal personen 
reserveren. 
De overgebleven zitplaatsen zijn voor 
andere parochianen en worden verdeeld 
bij inschrijving. U kunt hiervoor bellen 
naar het secretariaat, tel. 071-5018278 op 
maandag- en woensdagochtend van 9.00 
– 10.30 uur in de week voorafgaand aan 
de viering.

Zondagmorgen voorafgaand aan de vie-
ring zullen om 9.15 uur de graven op het 
kerkhof in Oud Ade worden gezegend. En 
direct na de viering worden de graven in 
Rijpwetering gezegend.
Voor mensen die niet bij de viering aanwe-
zig kunnen zijn, is het zo ook mogelijk om 
hun dierbaren te herdenken. Op de kerk-
hoven zal ook rekening gehouden moeten 

worden met de corona maatregelen, zoals 
1,5 meter afstand houden.

Via www.kerkomroep.nl is het mogelijk 
de viering direct, of op een later tijdstip te 
beluisteren. Zie verder het weekblad en 
de website.

De pastoraatgroep

Kinderkoor LOSZ
In een eerdere samenstromen heeft u 
kunnen lezen dat LOSZ iets bijzonders aan 
het doen was. Het koor heeft een nieuw 
lied opgenomen en daarbij tekeningen ge-
maakt. De opname en de tekeningen zijn 
samengevoegd tot een filmpje. Het filmpje 
is te vinden op YouTube via 'Vlinder LOSZ'.
Het kinderkoor kan nog nieuwe leden ge-
bruiken. LOSZ repeteert op vrijdagavond 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kerk van 
Rijpwetering. 

Jolanda van Berkel

Actie Schoenendoos 
Net als voorgaande jaren willen wij ook dit 
jaar weer meedoen aan de actie Schoe-
nendoos. Maar gezien de huidige omstan-
digheden (Covid-19) is het nog onduidelijk 
of er begin november een gezinsviering 
gehouden gaat worden. Toch willen wij u 
graag attenderen op de actie van dit jaar.
Zoals u misschien inmiddels weet is Actie 
Schoenendoos een actie die in diverse 
landen georganiseerd wordt, waaronder 
ook in Nederland. Tijdens deze actie wor-
den versierde en gevulde schoenendozen 
verzameld en verzonden naar kinderen, 
overal in de wereld, die leven in oorlogsge-
bieden, armoede en hongersnood. Het is 
een unieke gelegenheid om iets te kunnen 
betekenen voor kinderen die zo arm zijn 
dat ze waarschijnlijk voor het eerst van 
hun leven een cadeau krijgen! De dozen 
gaan dit jaar naar Sierra Leone, Malawi, 
Togo, Roemenië, Moldavië en vluchtelin-
genkampen op de Griekse eilanden.
Veel kinderen die op de ‘Kinderbrug’ naar 
school gaan doen al jaren mee met de 
actie maar volwassenen mogen uiteraard 
ook een schoenendoos vullen. De inhoud 

van de schoenendoos mag bestaan uit 
zowel (goede) gebruikte als nieuwe spul-
letjes. Denkt u hierbij aan nuttige zaken 
zoals schoolspullen en hygiëne producten, 
maar ook klein speelgoed of een knuffel. 
Als u het leuk vindt om aan deze actie 
mee te doen dan kunt u een deelname 
folder meenemen. In de folder staan 
duidelijk aanwijzingen en tips. De folders 
liggen achter in de kerken van Oud Ade 
en Rijpwetering en zijn ook verkrijgbaar 
bij ondergetekenden. Voor elke gevulde 
schoenendoos wordt een bijdrage ge-
vraagd van € 5,-. Dit bedrag is bestemd 
voor de organisatie- en transportkosten.
Meer informatie over deze fantastische 
actie kunt u vinden op: 
https://schoenendoosactie.nl/. 

Met vriendelijke groet, 
namens de werkgroep gezinsvieringen,
Toos van der Poel en Monique van der Geest

Oud Ade/Rijpwetering

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Franciscus parochie 

Lief en leed

Overleden
31 augustus 
Theodorus Arnoldus Nederstigt 
88 jaar
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Nieuws 
vanuit de BCP
Samen vieren en corona regels
We zijn heel blij dat we weer elke zon-
dag samen naar de kerk mogen komen. 
Ondanks de aanpassingen gaat het heel 
goed, met dank aan u en een groep vrij-
willigers.

We zijn nog steeds in de greep van het 
coronavirus. Als parochiekern nemen we 
de nodige voorzorgsmaatregelen om te 
voorkomen dat het virus zich verspreidt. 
Zo laten we u zich aanmelden voor de 
vieringen en we wijzen plaatsen aan waar 
u mag zitten. 

Wij doen dit om goed voor u te zorgen en 
te voorkomen dat er in onze kerk iemand 
het virus oploopt. 

Soms moet u even wachten voordat u de 
kerk in mag maar onze vrijwilligers doen 
hun uiterste best om u zo snel mogelijk 
na binnenkomst te begroeten en u een 
plaats te wijzen. 

De beschikbare plaatsen worden aange-
duid middels de neergelegde kussentjes 
op de banken, afgewisseld in 1 los kussen-
tje en 2 naast elkaar liggende kussentjes. 
Deze laatsten zijn dan met name bestemd 
voor 2 personen uit één huishouden/
gezin. 

Tot slot nog even uw aandacht voor het 
reserveren. Tot op heden is er ruimte ge-
weest om ook te komen zonder reserve-
ring. Echter, het is niet uitgesloten dat in 
de toekomst, met name een (bijzondere) 
eucharistieviering, de kerk echt vol is. Als 
er gereserveerd wordt, helpt het ons ook 
voor inzicht in het aantal benodigde vrij-
willigers.

Laten we het samen doen: 
“Samen vieren, veilig vieren”!

Rozenkrans bidden
Zoals ieder jaar bidden we ook dit jaar 
weer de rozenkrans in de maand oktober. 
We doen dat op dinsdag bij de viering om 
09.00 uur in de Petruskerk. U bent ook van 
harte welkom bij de Mariakapel naast de 
Hof van Alkemade (vrijdags om 09.30 uur).

Opbouw 
geloofsgemeenschap
Het parochiebestuur heeft de parochie-
kernen een aantal vragen voorgelegd over 
de toekomst van de parochie en haar 
kernen. Vragen zoals: Waarop wilt u het 
hoofdaccent leggen bij de gemeenschaps-
opbouw? Suggesties voor een gezondere 
financiële situatie? Welke ondersteuning 
heeft de parochiekern nodig? Hoe kunnen 
de kernen samenwerken? Wat zou u wil-
len verbeteren aan de vieringen?
Begin september heeft de beheerscom-
missie gediscussieerd over deze vragen. 
Het is mooi om te zien dat de leden 
ieder hun eigen invalshoeken hebben. 
Van traditioneel tot wat vrijer, van wat 
behoudender tot meer vernieuwend. De 
beheerscommissie is daarmee een goede 
afspiegeling van de parochianen. Al mis-
sen we wel een paar jongeren in de com-
missie. Overigens is het nog best lastig 
om echt nieuwe antwoorden te geven op 
de vragen van deze tijd. We zijn het er 
over eens dat we de geloofsgemeenschap 
alleen met enthousiaste betrokken gelovi-
gen kunnen opbouwen. 

Bijdrage Samenstromen
Bij de vorige Samenstromen ontving u het 
verzoek om daarvoor een bijdrage over 
te maken. Tot onze verrassing kregen wij 
van parochianen dezelfde dag nog reac-
ties: “Ik heb het overgemaakt hoor!”. Onze 
actie krijgt dus gelukkig bijval. Daar zijn 
we heel blij mee. We kunnen uw bijdragen 
goed gebruiken voor het parochieblad. 
Dank daarvoor. Enne …. u mag nog steeds 
uw bijdrage leveren hoor!

Stormschade wilg bij 
Mariakerk
Op 17 augustus waaide er een aantal 
grote takken uit de wilg voor de Maria-
kerk. Gelukkig is er niemand geraakt 
door de vallende takken. Er is een flinke 
hap uit de monumentale boom. Een 
wilgenboom is een snelle groeier maar 
daarmee ook een boom die niet lang 
staat. We overleggen nu wat verstandig 
is: “flink snoeien en hopen dat hij niet 
verder inrot of weg halen” Gelukkig zijn 
er een aantal jaar geleden al een paar 
andere bomen geplant in de wetenschap 
dat de wilg geen eeuwig leven beschoren 
is. Wel jammer want hij is mede bepa-
lend voor het aangezicht van de kerk.

Franciscus parochie H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen



26     www.rkgroenehart.nl

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Herinnering Aktie 
Kerkbalans
Wij zijn heel blij dat er al ruim € 90.000,00 
is overgemaakt voor de Aktie Kerkbalans. 
Helaas is dat nog onvoldoende om de be-
groting van 2020 sluitend te krijgen. Door 
de coronacrisis blijven andere inkomsten 
achter. Daarom bereiden wij een herin-
neringsactie voor, voor de Aktie Kerkba-
lans. In november vragen wij ieder die 
nog niets heeft bijgedragen om nog even 
aan ons te denken en wat te schenken. “U 
hoeft daar natuurlijk niet op te wachten”, 
zegt de penningmeester met een knipoog. 

U kunt u bijdrage overmaken op bank-
nummer NL09 RABO 0301 1264 02 t.n.v. 
R.K. parochie Emanuel onder vermelding 
van Aktie Kerkbalans en uw naam en 
adres.

Nieuwsbrieven en 
uw email adres
Wekelijks versturen wij een kort medede-
lingen blad met relevante informatie. En 
af en toe een wat uitgebreider bericht. Als 
u dit wilt ontvangen kunt u een e-mail stu-
ren naar het secretariaat: roelofarends-
veen@rkgroenehart.nl Graag uw naam 
en adres vermelden zodat wij uw e-mail 
adres bij de juiste persoon bewaren.

John van Velzen, BCP

Op afstand nabij zijn
Met inachtneming van 1,5 meter afstand, 
hebben wij, als pastoraatgroep, het ver-
gaderen weer opgepakt. De 1,5 meter 
afstand voelt en klinkt vaak als afstand en 
afstandelijk, maar het is eigenlijk ook heel 
dichtbij elkaar! En zeker in figuurlijke zin is 
dat wat wij graag willen: elkaar nabij zijn. 
Laat het ons, of uw pastoraal team, gerust 
weten als u behoefte heeft aan meer con-
tact dan u nu ervaart.

Oogstdankdag
Nabijheid met onze protestantse en 
remonstrantse broeders en zusters is er 
traditiegetrouw altijd op de derde zon-
dag in oktober: Oogstdankdag. Samen 
vieren op één locatie lukt, met de hui-
dige regelgeving, helaas niet. De viering 
is wel gezamenlijk voorbereid. We ho-
pen dat we elkaar zo, ondanks de extra 
afstand, toch nabij kunnen zijn. 

Allerzielen
Begin november, met Allerzielen, willen 
we onze dierbare overledenen van het 
afgelopen jaar en hun naasten extra nabij 
zijn. Daartoe zijn er (waarschijnlijk) drie 
gebedsvieringen, zondagochtend 2 no-
vember in de Petruskerk, zondagavond in 
de Mariakerk en maandagavond 3 novem-
ber in de Petruskerk. Uitnodigingen voor 
deze vieringen volgen nog. Vanaf ongeveer 
één week tevoren kunt u via meevieren.nl 
een plaats reserveren, er zal een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar zijn.

Hof van Alkemade, 
Gogherweide en Jacobus
Er vindt overleg plaats of er een mogelijk-
heid is om hier weer veilig samen te kun-
nen vieren of, indien gewenst, de Heilige 
communie te kunnen (laten) brengen bij 
parochianen die hier wonen. We houden 
u op de hoogte. 

Avond van barmhartigheid
Wilt u de nabijheid van onze Heer eens 
heel intens ervaren? Noteer dan alvast 
dinsdagavond 15 december in uw agenda.

Namens de pastoraatgroep,
Astrid de Haas
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl

Oogstdankdag
Op zondag 18 oktober vieren we het 
jaarlijkse Oogstdankdagfeest. Vanwege 
de coronamaatregelen zullen dat twee 
vieringen zijn. In de Spreng om 10.00 uur 
met ds. Jonkheer als voorganger en in 
de Petruskerk om 11.15 uur met pastor 
Hoogenbosch. Beide diensten zijn een bij-
eenkomst van Woord en Gebed. In beide 
kerken zal de oogst worden verbeeld met 
allerlei agrarische producten uit de directe 
omgeving. U bent van harte welkom in de 
kerk van uw keuze, maar u zult zich wel 
moeten aanmelden. Dat kan onder an-
dere op meevieren.nl.
In deze vieringen willen we samen danken 
voor de oogst in het besef dat zonder 
Gods schepping en zijn nabijheid er niets 
mogelijk is. De aarde en de groeikracht is 
ons gegeven, daarom brengen we op deze 
dag de vruchten van de aarde en onze 
dankbaarheid voor Gods aangezicht.

Werkgroep oogstdankdag

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Lief en leed

Overleden
27 augustus  Theodorus Theresia van Klink  87 jaar
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Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9), 
voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissie-
maand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, 
terreur en de coronapandemie in West-Afrika, wil Missio daar 
stemmen van hoop laten horen, waar wij graag uw aandacht 
én financiële steun voor vragen.

Juist Niger en Nigeria waren met hun buurlanden in de Sahel-
regio een bijzonder voorbeeld van vreedzaam samenleven 
tussen mensen van verschillende religies en etnische groepen. 
Dankzij diverse initiatieven vanuit katholieke zustercongrega-
ties en kerkelijke ambtsdragers, zoals de aartsbisschop van 
Nigeria, werd er onderlinge stabiliteit gerealiseerd. Helaas is 
door de hierboven genoemde problemen, die vrede onder 
grote druk komen te staan; sinds kort een extra probleem: 
de coronapandemie, waardoor ook daar de mensen moeten 
vechten om te overleven.

Gelukkig hebben deze mensen meer vertrouwen in het sterke 
netwerk van de katholieke kerk dan hun regering. Door dit net-
werk klinken er stemmen van hoop om samen de problemen 
het hoofd te bieden. Twee voorbeelden hiervan zijn Zr. Maria 
Catherine Kingbo uit Niger in het bisdom Maradi, die samen 
met haar medezusters christenen en moslims samenbrengt en 
zich vooral inzetten voor opleidingen aan meisjes en toekomst 
bieden aan vrouwen. 

Bisschop Stephen Mamza in Nigeria heeft terrein van de kerk 
beschikbaar gesteld voor vluchtelingen om hen te beschermen 
voor Boko Haram. Ook hier slaat de corona hard toe, waardoor 
hij zijn pastoraal centrum veranderde in een isolatiestation. 

U kunt alle oprechte ‘stemmen van hoop’ steunen tijdens de 
collecten van de vieringen 3/4 oktober (voor kinderen) én de 
vieringen van 17/18 oktober. Tevens kunt u meer informatie 
lezen en wanneer u wilt doneren, dan bevelen wij u deze site 
van Missio met liefde voor onze medemensen van harte aan: 
https://missio.nl/wereldmissiemaand-2020-gelukkig-de-vrede-
stichters/.

Namens de federatieve MOV-werkgroep, 
Agatha Keijzer

OMZIEN naar de ander  
Wereldmissiemaand 2020: ‘Gelukkig de vredestichters’ 

Clara & Franciscus Omzien
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Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van god,
bid voor ons zondaars, 
nu en in het uur van onze dood.

Oktober noemen we ook wel de ‘rozenkransmaand’.
De rozenkrans is een gebedssnoer met kralen.
De rozenkrans heeft 59 kralen, een kruis en een medaille, En bij 
elk onderdeel hoort een apart gebed.

Oorspronkelijk had hij 150 kralen die symbool stonden voor de 
150 psalmen uit de Bijbel. De Rozenkrans die wij bidden, kre-
gen we volgens de traditie doordat Maria hem in de 15de eeuw, 
aan Sint Dominicus de Guzman schonk, met de boodschap 
het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van 
de kralen. De psalmen werden dus vervangen door een “Wees 
Gegroet” wat het makkelijker maakte voor mensen die geen tijd 
hadden om de psalmen te bidden of deze niet konden lezen.
Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) moeten 
we nadenken over het leven van Christus, dat oorspronkelijk is 
samengevat in 15 geheimen. Als we deze allemaal willen over-
denken moeten we de gebedssnoer drie keer helemaal bidden, 
als je dat doet heb je de hele “rozenkrans gedaan”. Slechts één 
reeks geheimen bidden noemen we een "rozenhoedje". Dit 
"rozenhoedje" is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. 
Het snoer telt vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. 
Met dit snoer worden niet 150 weesgegroetjes gebeden, maar 
'slechts' vijftig. De tegenwoordig gebruikelijke en in de volks-
mond genoemde 'rozenkrans' is feitelijk het zogeheten 'rozen-
hoedje'. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als 
een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere 
heilige maagden werd afgebeeld.

Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan 
god, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van Maria door. 
Het is dus zeker de moeite om te doen.

Waarom heet het een rozenkrans?
Heb je wel eens bloemen geplukt voor je moeder? En was ze 
er blij mee? Elke keer dat je een Wees Gegroet Maria bidt, is 
dat voor Maria als een mooie roos die je haar geeft. Zeker als 

je dit bidt om Maria blij te maken. Stel je eens voor dat je bij 
alle kleine kraaltjes van de rozenkransketting een Weesgegroet 
bidt. Wat een prachtige krans van rozen wordt dat voor Maria!
Op de website https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/
rozenkranskaart.html kun je een rozenkranskaart vinden. 
Om het rozenkransgebed op te delen kun je per week 10 kralen 
van de rozenkrans plakken. Steeds als je een Wees Gegroet hebt 
gebeden plak je er een sticker bij op deze kaart, En zo heb je aan 
het einde van de maand een mooie rozenkrans(kaart) gemaakt.
In elke kerk in de federatie wordt in oktober op een vast tijd-
stip de rozenkrans gebeden. Mooi om eens naartoe te gaan 
met je vader en/ of moeder! 

Bronnen:
https://www.rkactiviteiten.nl/
www.lambertuskerk-rotterdam.nl/rozenkrans-bidden

Geloofsvraag 
Waarom geven we Maria zo’n bijzondere plaats?
Maria plaatsen Maria wordt dan wel ‘moeder van god’ 
genoemd, maar ze is gewoon een mens, als jij en ik. We 
vereren Maria omdat ze door god is uitgekozen voor een 
bijzondere taak: ze is de moeder van Jezus, zoon van God.

De oorsprong van de verering van Maria ligt in de Bijbel. 
Het Wees gegroet is samengesteld door woorden uit het 
evangelie. 
De aartsengel Gabriël zegt tegen Maria: “Wees gegroet, vol 
van genade, de Heer is met u.” en Maria’s nicht Elizabeth 
zegt: “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en geze-
gend is de vrucht van uw schoot.” Ook noemt Elizabeth 
Maria, de “moeder van mijn Heer”. Door haar geloof en 
haar nabijheid tot Jezus, kan Maria voor ons bidden. Dat 
vertelt het verhaal over de bruiloft in Kana, waar Maria 
haar zoon om raad vroeg toen de wijn op was. Omdat 
Maria in de hemel nog dichter bij Jezus is gekomen, kun-
nen we Maria vragen om ook voor ons te bidden: ‘nu én in 
het uur van onze dood’

Het is een goede gewoonte om aan Maria te vragen om 
voor ons te bidden. 

Pastor Marjo Hoogenbosch

Spraakwater
van en vóór ouder en kind

En zo is het alweer oktober geworden! Iedereen heeft (hopelijk) zijn of haar plekje gevonden op 
school. Er zijn kinderen in onze parochies die hun Eerste Heilige Communie net gedaan heb-

ben, of het mooie feest komt er nog aan. In de maand oktober, is er net als in mei bijzonder 
aandacht voor Maria, de moeder van Jezus. Daar gaat deze Spraakwater deze keer over.
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Algemeen

Pater Van Goozen zestig jaar priester
Pater Jan van Goozen, lid 
van de congregatie van de 
Missionarissen van het H. 
Hart (MSC), herdacht op 8 
september het feit dat hij 
zestig jaar priester is. Op zijn 
eigen wens heeft dit ‘in stilte’ 
– mede door de coronapro-
blematiek – plaatsgevonden. 
De tegenwoordig in Bergen 
op Zoom woonachtige Van 
Goozen werd in september 
1984 pastoor van de pa-
rochie van de H. Johannes 
Geboorte in Zevenhoven. 

Dat bleef hij tot februari 1994, toen hij 65 jaar werd en dus met 
emeritaat mocht gaan. Voor zijn komst naar Zevenhoven was 
Van Goozen, die op 23 februari 1929 in Middelburg werd gebo-
ren, vijftien jaar pastoor in Oude Tonge geweest. 

Jan van Goozen, geboren in een vrijzinnig gezin, werd op la-
tere leeftijd katholiek. Hij werkte vier jaar bij de Koninklijke 
Marine en was later werkzaam in een administratieve functie 
bij omroepvereniging VARA en werd vervolgens in Hilversum 
gedoopt. Vervolgens werd hij lid van de orde van MSC en werd 
hij kapelaan in Arnhem. Daarna kreeg hij een leraarsfunctie in 
Rotterdam en werd hij tevens ‘schipperspater’. Toen kwam het 
pastoraat op zijn weg als pastoor in Oude Tonge. Van Goozen 
verkeert nog in een uitstekende gezondheid. Voor wie hem nog  
wil feliciteren: hij woont Pater Dehonlaan 76, 4615 DA Bergen 
op Zoom.

Hans van der Wereld

Kardinaal Simonis overleden
Op 2 september is overleden Adrianus Johannes kardinaal 
Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht en oud-bisschop 
van het bisdom Rotterdam. Kardinaal Simonis is 88 jaar gewor-
den. De laatste jaren van zijn leven woonde hij opnieuw in het 
bisdom Rotterdam in de buurt van zijn geboorteplaats Lisse, op 
het terrein van de Broeders van Zeven Smarten bij Voorhout.
Adrianus Johannes Simonis werd geboren op 26 november 
1931 te Lisse. Hij was de oudste zoon in een tandartsgezin van 
elf kinderen. In 1945 ging hij naar het kleinseminarie Hageveld 
van het bisdom Haarlem in Heemstede. Zes jaar later begon 
hij de priesteropleiding op het grootseminarie Warmond. In de 
kapel van Grootseminarie Warmond werd hij op 22 september 

1956 door bisschop Huibers van Haarlem diaken gewijd.
Zijn priesterwijding ontving hij op 15 juni 1957 uit handen van 
Mgr. Jansen, de eerste bisschop van Rotterdam (het bisdom 
Rotterdam werd opgericht op 2 februari 1956). De priesterwij-
ding vond plaats in de kathedrale kerk van de HH. Laurentius 
en Ignatius aan de Westzeedijk te Rotterdam. Op jonge leeftijd 
werd hij zelf bisschop van Rotterdam. Op 20 maart 1971 werd 
hij bisschop gewijd door kardinaal Alfrink en de overige resi-
derende bisschoppen van Nederland in de HH. Laurentius en 
Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan te Rotterdam. In 
1983 volgde Mgr. Simonis in Utrecht kardinaal Willebrands op 
als aartsbisschop.

De band met het bisdom Rotterdam is altijd gebleven. Kar-
dinaal Simonis was een trouwe deelnemer aan de Nationale 
Bedevaart Brielle en onder meer concelebrant bij de viering van 
60-jarig jubileum van het bisdom Rotterdam op 6 februari 2016. 
Op zondag 27 december 2017 werd op uitnodiging van plebaan 
Chris Bergs tijdens een plechtige eucharistieviering in de kathe-
draal in Rotterdam stilgestaan bij de bisschopsbenoeming, 45 
jaar geleden, van kardinaal Simonis. Kardinaal Simonis dankte 
voor de hulp, het gebed en de steun die hij in de loop der jaren 
mocht ervaren. Hij duidde de kathedraal in Rotterdam aan als 
een thuis en ‘geestgrond’.

Mgr. Van den Hende: “Door de jaren heen heb ik het bisschops-
motto van kardinaal Simonis altijd zeer aansprekend gevonden. 
Het is ontleend aan het evangelie van Johannes: Ut cognoscant 
te, opdat zij u kennen (Johannes 17, 3). De afbeeldingen bij het 
motto tonen de heilige Schrift en ook brood en vis, als verwij-
zing naar de broodvermenigvuldiging en het sacrament van de 
eucharistie. Immers, door het woord van God en de viering van 

de eucharistie kunnen 
wij Christus steeds 
beter leren kennen. 
Voor kardinaal Simonis 
was deze aansporing 
steeds opnieuw zijn 
opdracht bij uitstek: als 
bisschop mensen bij 
Christus brengen. In 
zekere zin ging Simonis 
gebukt onder het feit 
dat ondanks zijn inzet 
en aanhoudend gebed 
als bisschop veel men-
sen in de huidige tijd 
niet meer in aanraking 
kwamen met het geloof 
en met de persoon van 
Jezus Christus.”
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 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
26 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Eerste H. Communie
• B. van Paassen

zondag 
27 september

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie
• B. van Paassen

zaterdag 
3 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors Together
• Parochiaan

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

zondag 
4 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• B. van Paassen

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Eerste H. Communie
• B. van Paassen

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

zaterdag 
10 oktober

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaan 

zondag 
11 oktober

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Eerste H. Communie
• J. Glas + H. van de Reep

zaterdag 
17 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaan

zondag 
18 oktober

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors Cantorij
• Om 19.00 uur Marialof
• H. de Groot 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. de Groot

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zaterdag 
24 oktober 
Oogstdankdag

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 
25 oktober 
Oogstdankdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

zaterdag 
31 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Horizon
• Allerheiligen
• B. van Paassen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Allerheiligen
• J. Glas

zondag 
1 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors Lord's Voice
• Allerzielen in het Licht
• B. van Paassen 

10.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• Allerzielen
• A. van Aarle

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• H. van de Reep

maandag 
2 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• H. van de Reep

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• A. van Aarle 
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OKTOBER 2020
HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
26 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Eerste H. Communie
• B. van Paassen

zondag 
27 september

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie
• B. van Paassen

zaterdag 
3 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors Together
• Parochiaan

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

zondag 
4 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• B. van Paassen

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Eerste H. Communie
• B. van Paassen

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

zaterdag 
10 oktober

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaan 

zondag 
11 oktober

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Eerste H. Communie
• J. Glas + H. van de Reep

zaterdag 
17 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaan

zondag 
18 oktober

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors Cantorij
• Om 19.00 uur Marialof
• H. de Groot 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. de Groot

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zaterdag 
24 oktober 
Oogstdankdag

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 
25 oktober 
Oogstdankdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

zaterdag 
31 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Horizon
• Allerheiligen
• B. van Paassen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Allerheiligen
• J. Glas

zondag 
1 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors Lord's Voice
• Allerzielen in het Licht
• B. van Paassen 

10.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• Allerzielen
• A. van Aarle

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• H. van de Reep

maandag 
2 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• H. van de Reep

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• A. van Aarle 
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
26 september

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas

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

zondag 
27 september

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Parochiaan 

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

vrijdag 
2 oktober

19.30 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Presentatieviering kapelaan 
   Van Paassen
• Vicaris-generaal A. van Deelen 
  + Pastoraal Team 

zondag 
4 oktober

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• TV-viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Gebedsleider

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• Om 13.30 uur gebedsviering met             
   dierenzegening (in de kerk)
• Gebedsleider 

zaterdag 
10 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• Th. Dingjan 

zondag 
11 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. Glas

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• Th. Dingjan 

zaterdag 
17 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• A. Beenakker

zondag 
18 oktober

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Oogstdankdag
• M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
24 oktober 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• B. van Paassen 

zondag 
25 oktober 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Gebedsleider

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

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

zondag 
1 november

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allerheiligen
• B. van Paassen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• J. Glas

10.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• J. Glas

10.00 uur
• Gebedsviering
• Joy
• Allerzielen
• M. Hoogenbosch 

maandag 
2 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen in het Licht
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen in het Licht
• J. Glas

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen (PKN-kerk)
• M. Hoogenbosch 
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE OKTOBER 2020
Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
26 september

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Eerste H. Communie
• J. Glas

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

zondag 
27 september

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Parochiaan 

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

vrijdag 
2 oktober

19.30 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Presentatieviering kapelaan 
   Van Paassen
• Vicaris-generaal A. van Deelen 
  + Pastoraal Team 

zondag 
4 oktober

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

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• TV-viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Gebedsleider

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• Om 13.30 uur gebedsviering met             
   dierenzegening (in de kerk)
• Gebedsleider 

zaterdag 
10 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• Th. Dingjan 

zondag 
11 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. Glas

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• Th. Dingjan 

zaterdag 
17 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• A. Beenakker

zondag 
18 oktober

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Oogstdankdag
• M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
24 oktober 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Parochiaan 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• B. van Paassen 

zondag 
25 oktober 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Gebedsleider

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

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

zondag 
1 november

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allerheiligen
• B. van Paassen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• J. Glas

10.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen
• J. Glas

10.00 uur
• Gebedsviering
• Joy
• Allerzielen
• M. Hoogenbosch 

maandag 
2 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen in het Licht
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen in het Licht
• J. Glas

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen (PKN-kerk)
• M. Hoogenbosch 
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Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. 0172-609538
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl 

 HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:  
Maandag t/m donderdag
van 9.00 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: 10.355 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: Skrid Media, Rotterdam

Kopij nr. 9 (november) kunt u uiterlijk op
12 oktober aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 30 oktober

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara          H. Franciscus
06-11853352      06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas      Kapelaan van Paassen
06-17272318     06-30678369
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JONGEREN
Media-tip van de maand

De podcast. Misschien heb je er al weleens van gehoord. 
Een radioshow maar dan te streamen op je eigen tijd en 
tempo. Afgelopen jaren is de podcast uitgegroeid tot een 
serieuze concurrent van de krant of magazine. Er is voor 
ieder wat wils. Voor de sporter zijn er wielerpodasts en 
voor de true crime fans zijn er genoeg podcasts waar dit 
besproken word. Zoals er voor ieder wat wils is, is er dus 
ook een Katholieke podcast. De favoriete die ik tot nu toe 
ben tegengekomen heet ‘The Catholic Talk Show’ en is te 
vinden op spotify. De podcast is wel in het Engels, maar je 
kan dan ook meteen je Engels op peil houden. The Catholic 
Show wordt gemaakt door Ryan Dellacrosse, Ryan Scheel 
en pastoor Rich Pagano. 

Deze heren bespreken iedere week een ander onderwerp. 
De onderwerpen lopen uiteen en zijn meestal een vraag 
waar antwoord op wordt gezocht. Deze vragen kunnen 
theologisch zijn (bijvoorbeeld wat je nog niet weet over 
beschermengelen, wat zijn je favoriete beschermheiligen), 
praktisch (tips voor hoe je kan bekeren van protestant tot 
katholiek, hoe houd je je eigen angst onder controle tij-
dens de coronapandemie) maar ook maatschappelijk (hoe 
zou je vanuit de Bijbel gezien kunnen stemmen, waarom 
verlaten mensen de kerk of het behandelen van bekende 
complottheorieën binnen de kerk). Met veel humor en ken-
nis gaan de makers op zoek naar deze antwoorden. Hier-
voor schromen ze niet om gasten uit te nodigen en hen te 
onderwerpen aan ontzettend veel vragen. Het is een fijne 
manier om meer te weten over een breed scala van onder-
werpen binnen de Katholieke kerk. Fijn is het ook dat er 
inmiddels 100 afleveringen al zijn gemaakt, dus er is altijd 
een onderwerp te vinden waar je interesse in ligt. 

Er komt iedere week op dinsdag een nieuwe aflevering uit, 
deze is te vinden op Spotify. 

Nieuwe Jongerengroep 
in Aarlanderveen

Ben, ken of weet jij iemand van tussen de 18 en 35 die op 
zoek is naar een katholieke jongerengroep. Dan kan je zeer 
tevreden zijn dat je dit stukje bent tegengekomen. Vanaf 
vrijdag 18 september zal er namelijk maandelijks een jon-
gerenbijeenkomst plaatsvinden in 't Achterom bij de H.H. 
Petrus- en H.H. Pauluskerk in Aarlanderveen. Voorafgaand 
aan de bijeenkomst is er de mogelijkheid om, vanaf 19.00 
uur, een eucharistieviering bij te wonen. Mocht dit na de 
lange werkweek niet haalbaar zijn, is het ook mogelijk om 
vanaf 19.45 uur aan te sluiten voor het programma. De 
opzet van dit programma is “voor de jongeren, door de 
jongeren”. Iedere maand zal een van de leden zelf een on-
derwerp ‘pitchen’ en samen met kapelaan Van Paassen een 
programma samenstellen. De invulling van dit programma 
staat open voor allerlei suggesties en ideeën. De verdieping 
wordt dan vervolgens geregeld door de kapelaan. Die ene 
vraag waar je dus altijd al een antwoord op wilde hebben 
kan dus hier worden beantwoord. Iedere bijeenkomst zal 
rond half 10 worden afgesloten met een gezellige borrel.

Data:
Vrijdag 18 september: Kerk-Gymnastiek, wat is de reden 
achter de traditie Staan-Zitten-Knielen en waarom doen we 
wat op welk moment.

Vrijdag 16 oktober: Heiligen, wat is nu precies hun rol, hoe 
kan je tot ze bidden en waarom zou je welke Heilige aan-
spreken.

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


