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Binnen de redactie ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van Jimena Carroll-Villanueva op 17 september. Jimena heeft 
ons jarenlang ondersteund met het aanleveren van mooie en waardevolle kopij, met name voor de Jongerenpagina. Ook herinnert u 
haar misschien van de indrukwekkende presentatie die zij hield op het symposium ‘Wees Getuige’ tijdens de Federatieweek in 2018. We 
verliezen in haar een prachtige parel en wensen haar echtgenoot Lucas, haar familie en allen die om haar heen stonden veel sterkte 
en kracht.   

Namens de centrale redactie,
Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen

Van de redactie

Clara & Franciscus federatie 
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Iedereen kent het wel. Een kind dat om een snoepje zeurt. Soms geef je er aan toe 
(opa’s en oma’s misschien iets sneller), soms verkoop je nee. Als ouder heb je daar 
als het goed is altijd een reden voor. ‘We gaan zo eten’, ‘je hebt al een snoepje op’, 
‘Je wordt te dik’ enz. enz.

Dat hele jonge kind snapt natuurlijk niet waarom er iets niet mag. Dat moet ge-
leerd worden. Als ze ouder zijn begrijpen ze de argumenten beter, maar ze pro-
beren het natuurlijk toch en dan moet je als opvoeder stevig in je schoenen staan. 
‘Wie zijn kind liefheeft kastijd het’ (Spreuken 13:24).  Dat wordt soms verkeerd op-
gevat als aanmoediging om je kinderen te slaan, maar dat bedoelt de Schrift niet. 
Bedoeld wordt dat toegeven omdat je van je kind houdt, niet goed is, wel mak-
kelijk. Juist standvastig zijn, en dat is veel moeilijker, is echt houden van je kind, al 
begrijpt het kind het niet altijd.

Wij vragen ook wel eens wat. Bijvoorbeeld in een gebed aan God. Een gebed is 
heel vaak een vraag om iets te mogen krijgen: gezondheid voor een zieke, mooi 
weer voor die belangrijke dag van morgen, succes bij een examen, de overwinning 
in een oorlog. Allemaal dingen waarvan we denken dat de vraag terecht is en dat 
we ervan uit mogen gaan dat we het ook krijgen. Net zoals het kind denkt over zijn 
snoepje.

Soms krijgen we het. Soms ook niet. Alleen God weet dan waarom. Soms weet je 
het zelf ook wel, maar vraag je tegen beter weten in. Zelfs Christus vroeg aan zijn 
Vader of het lijden aan hem voorbij mocht gaan terwijl Hij wist dat dat niet de be-
doeling was!

Jezus heeft ons een gebed geleerd waarin je God eert en eigenlijk maar twee din-
gen vraagt: het dagelijks brood en vergeving van onze schulden. 
Twee dingen die je altijd kunt vragen en die ook verhoord worden als je er zelf 
tenminste voor open staat.

Rob Aupers

INHOUD

P.S.: Inmiddels bij vele lezers al bekend, maar om indianenverhalen te voorkomen vertel 
ik u liever zelf dat er een (gelukkig goed behandelbare) maagtumor bij mij is ontdekt. Ik 
word behandeld met chemo en bestraling, waarna operatie begin volgend jaar volgt. Er is 
een uiterst bekwaam team specialisten die het traject begeleiden, dus ik heb er alle ver-
trouwen in dat het goed komt. Maar uw gebed dat de behandeling het gewenste effect zal 
hebben zal daar zeker een bijdrage aan kunnen leveren. Mag ik u daar om vragen?
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In het nieuwe verbond worden deze 
woorden nog eens extra duidelijk. Jezus 
geeft tijdens het laatste avondmaal zijn 
leerlingen brood waarvan Hij zegt: “dit is 
mijn lichaam” en wijn met de woorden: 
“dit is mijn bloed”. En besluit dan met 
een opdracht: “blijf dit doen om mij te 
gedenken”. Zijn manier om bij ons te 
zijn!

Blijf dit doen om mij te gedenken
Zogezegd, zo gedaan: iedere keer als we 
de Eucharistie vieren, beleven we als het 
ware dat moment met Jezus, dat laatste 
avondmaal opnieuw. Jezus geeft zich 
in het brood en de wijn: zijn Lichaam 
en Bloed. Het is Zijn manier om bij ons 
te blijven. We zijn er dankbaar voor, 
vandaar ook de term “eucharistie” wat 
“dankzegging” betekent. Het is de “bron 
en hoogtepunt” van ons kerkelijk leven.  

Maar… hoe beleven we die viering van 
de Eucharistie en het ontvangen van de 
heilige communie? Deze tijd van corona-
maatregelen zet ons daarover aan het 
denken. Juist op de momenten dat we 
niet naar de kerk kunnen en de heilige 
communie niet kunnen ontvangen. 

Geestelijke communie
Wanneer het niet mogelijk is om de 
heilige communie fysiek te ontvangen, 
is het wel mogelijk om de “Geestelijke 
communie” te ontvangen. Dit is een 
heel oud gebruik, dat voor velen totaal 
onbekend was. Het stamt uit de tijd dat 
het regelmatig ontvangen van de heilige 
communie niet zo gebruikelijk was als 
het in onze tijd geworden is. Kortweg 
komt het erop neer dat we zo verlangen 
naar het ontvangen van Christus, dat Hij 
op geestelijke wijze naar ons komt. Dat 
we toch werkelijk mogen ervaren: Ja, Hij 
is met mij. 

Bij verschillende gelegenheden hebben 
parochianen me toevertrouwd dat deze 
“geestelijke communie” waarderen en 
dat de beleving ervan zelfs sterker kan 
zijn dan bij het echt ontvangen van 
de communie. Door dat verlangen is 
men meer aandachtig bij God. Bij de 
communiegang wordt er gelopen, we 
staan in de rij, het is onrustig, en ja: het is 
ook een gewoonte geworden. 

Aanbidding van het Allerheiligste
Die onrust en het gevoel van “routine” 
wordt weggenomen als we ons stil maken 
voor Christus, aanwezig in de Eucharistie. 
Juist die gelegenheid willen we bieden 
in de woord- en gebedsvieringen, op de 
momenten dat we niet de Eucharistie 
kunnen vieren. Het zijn momenten van 
samenkomst waarin we luisteren naar 
Gods woord, uitleg ervan, met elkaar 
bidden, en er ook een moment is om 
met elkaar stil te worden voor het heilig 

Ik zal er zijn
Pastoraal

Afgelopen tijd hebben heel wat kinderen de Eerste Heilige Communie ontvangen. Bij die vieren stel ik 
steevast de vraag: “Wat is de naam van God?”. En velen weten het antwoord op die vraag, daar wordt 
namelijk uitgebreid aandacht aan besteed in de eerste bijeenkomst van het Ankerproject. En waarom? 
Het is niet zomaar “een naam”, maar een naam die alles zegt over Gods betrokkenheid bij ons mensen: 
“Ik zal er zijn”. 

Pastoor Jack Glas 

Sacrament: voor de Eucharistie waarin 
Jezus tot ons komt. Ook op geestelijke 
wijze. 

Dat dit krachtig kan zijn, daar kan 
ik van getuigen. Het besef van mijn 
priesterroeping en ook het besluit die 
weg te gaan, heb ik tijdens momenten van 
aanbidding mogen ervaren. En nog altijd 
zijn momenten van aanbidding van het 
Allerheiligste voor mij momenten dat ik 
me sterk verbonden voel met Christus en 
antwoorden krijg op vragen waarmee ik 
worstel. 

Ik wens u allen zo’n zelfde ervaring toe: 
dat die momenten van aanbidding voor 
u ook een bron van inspiratie mogen 
zijn waarin u iets beleeft van Gods 
aanwezigheid in uw leven. 
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Ankerproject Eerste Heilige Communie
2020/2021 geannuleerd

Opnieuw wordt de samenleving ingeperkt door het oprukkende 
coronavirus. Dit heeft veel consequenties op alle terreinen van 
de samenleving, ook in de geloofsgemeenschappen.

De vieringen gaan gelukkig door, maar wel onder strikte voor-
waarden. Geplande activiteiten met groepen worden gewijzigd 
in digitale varianten of helemaal geannuleerd. 
We vinden het heel jammer, maar dat geldt ook voor het Anker. 
Dit is een project waarin gezinnen vertrouwd raken met de 
deelname aan de eucharistie, voor de kinderen de voorberei-
ding op Eerste Heilige Communie.

We hebben eerder gezocht naar mogelijkheden voor zinvolle 
aanpassingen van het project. Maar nog voor de nieuwe maat-
regelen van kracht werden, werd het ons als Ankerkernteam 
en medewerkers meer en meer duidelijk dat we in de huidige 
omstandigheden het Ankerproject niet kunnen uitvoeren, zoals 
we dat voor ogen hebben. 
De twee kernen van het Ankerproject: de eucharistie samen 
vieren en als gezin deelnemen aan de catechesebijeenkomst 
waren niet langer te realiseren.

Wanneer dat wel weer kan is niet te zeggen. We houden er 

rekening mee dat het kan betekenen dat het uitstel duurt tot de 
tijd dat er geen besmettingsgevaar is. 

De leiding van het project en de medewerkers gaan zich in de 
komende tijd wel bezig houden met ideeën en mogelijkheden 
om een digitaal aanbod te realiseren voor de gezinnen. 

Namens het Ankerkernteam en de medewerkers, 
pastoor Marjo Hoogenbosch

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is 
Alpha. Tijdens circa tien (online) interactieve en gezellige bijeen-
komsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over in-
teressante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; 
wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. In Ne-
derland zijn dat er al ruim 300.000!

Voor wie?
Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het 
christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte 
om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwer-
pen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt 
altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is 
helemaal gratis!

Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een sociaal moment om elkaar op een 
ontspannen manier goed te leren kennen. Daarna luister je naar 
een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. En 

is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine 
groepen.

Tijdens de coronacrisis gaat Alpha nét iets anders. Omdat het 
niet mogelijk is om in groepen samen te komen, vindt Alpha on-
line plaats. De avond begint in plaats van met een maaltijd, met 
een gezellig sociaal moment. Pak lekker een kopje koffie of thee, 
een koekje erbij en kletsen maar! De rest van de bijeenkomst is 
precies hetzelfde als bij een gewone Alpha.
Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag. Elke 
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha be-
spreek je onder meer de volgende onderwerpen: Is er meer? Wie 
is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en 
hoe? Hoe zit het met de kerk?

Welkom!
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. 
Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? 
Kijk op de website om een Alpha Online te vinden! www.alpha-
cursus.nl 

Pastor Marjo Hoogenbosch

Online ontmoeten, vragen en ontdekken
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Vieren
Clara & Franciscus Vieren

Beste medeparochianen, 
De coronapandemie laat ons niet los. We horen ook steeds 
meer over coronabesmettingen in onze eigen dorpen; het komt 
dichtbij! De beperkende maatregelen worden daarom strenger, 
ook voor onze geloofsgemeenschappen. Opeens zijn we weer 
bijna terug bij de verwarrende situatie van het voorjaar. Een 
extra grote tegenvaller zeker omdat het kerkelijk leven weer net 
een beetje op gang begon te komen. Het doet ons allemaal pijn.

Via de website www.rkkerk.nl, kunt u volgen welke beslissingen 
de bisschoppen hebben genomen om in de kerken de kans 
op een besmetting zoveel mogelijk te beperken. Daar vindt u 
sowieso steeds de meest actuele informatie. Inmiddels zijn het 
pastoraal team, besturen, en vele mensen in de parochieker-
nen hiermee weer hard aan de slag gegaan. De meest in het 
oog lopende zaken zijn, op het moment van dit schrijven (half 
oktober) de volgende:
• Er mogen nog maar 30 mensen in een viering aanwezig zijn 

(excl. 'personeel'). Dit betekent dat er voor de vieringen weer 
gereserveerd zal moeten worden. 

• Ook in de kerk gaan we mondkapjes dragen, net als in andere 
publieke binnenruimtes.  

• In de meeste kerken is er luchtverwarming. Deze kan een 
belangrijke rol kan spelen bij het verspreiden van het virus. 
Daarom kan de verwarming niet gebruikt worden als er men-
sen in de kerk aanwezig zijn. Het zal daarom in de komende 
maanden in de kerken kouder zijn dan u gewend bent. Houd u 
daar alstublieft rekening mee. 

En natuurlijk: als u (milde) coronaverschijnselen heeft of in qua-
rantaine bent, blijft u dan alstublieft thuis! Mocht het niet lukken 
om zelf naar een kerk te komen in het weekend, dan bent u na-
tuurlijk van harte welkom om op afstand mee te vieren: iedere 
zondagmorgen via de website of YouTube (kanaal: RKGroene-
hart) om 9.15 uur (of op een later moment, als u terugkijkt). Op 
8 november is de TV-viering op NPO2 vanuit de Petruskerk om 
10.00 uur, die dag is er geen viering via YouTube. 

Veel sterkte en Gods zegen,
Pastoor Jack Glas

Christus Koning
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor-
afgaand aan de periode van de advent, vieren we het feest 
van Christus Koning. 

In de Bijbel wordt al over Jezus als koning gesproken. Het mo-
ment waarop de engel Gabriël de boodschap brengt aan Maria, 
meldt hij haar dat Haar Zoon de troon van David zal erven en 
dat Hij voor eeuwig koning zal zijn. Eenmaal volwassen, wijst 
Jezus de titel van koning af, als die titel bedoeld wordt in aardse 
zin; in de betekenis van ‘de heersers van de volkeren’. Maar als 
Hij tijdens zijn ondervraging voor Pilatus staat, eist Hij wel een 
ander soort koningschap op. Op de vraag van Pilatus: ‘Zijt Gij ko-
ning?’ antwoordde Jezus: ‘Ja, koning ben Ik’. Vlak daarvoor had 
Jezus verklaard: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld’ (Joh 
18). Jezus is koning van het heelal, van het Rijk van liefde vrede 
en gerechtigheid.

Christus Koning is een betrekkelijk jong feest in onze geloofstra-
ditie. Het is nog geen eeuw oud. Paus Pius XI stelde het in bij het 
verschijnen van de Encycliek Quas Primas, in 1925. Aanleiding 
voor de instelling van het feest was de 1600ste verjaardag van 
het eerste algemene concilie van Nicea (325) en het kwam juist 
in een tijd waarin veel Europese koninklijke machthebbers ten 
val waren gekomen, na afloop van de Eerste Wereldoorlog. 

Jezus had voor zijn heengaan gezegd: ‘Mij is alle macht gegeven 
in de hemel en op aarde’ (Mat 28,18). De ‘macht’ van Jezus was 
echter niet om te handelen zoals de oude en nieuwe machtheb-
bers deden, maar juist het tegenovergestelde: om een dienst-
bare koning te zijn, de koning die geleden heeft voor zijn onder-
danen, die uit was op vrede.

Oorspronkelijk werd het feest bepaald op 31 oktober, de dag 
vóór Allerheiligen, maar sinds de herziening van de liturgische 
kalender in 1969 is het feest geplaatst op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar, welke valt in de periode 20-26 november. 

Kapelaan Van Paassen

Kalender november 2020

3, 10, 17, 24, 1 dec 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
8  10.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen TV-viering (info: rkgroenehart.nl)
3, 10 19.30 uur Pastorie H. Adrianuskerk Bijbelcursus voor beginners 
   (Langeraar) (info: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl)
4, 11 10.00 uur Pastorie H. Petruskerk Bijbelcursus voor beginners 
   (Roelofarendsveen) (info: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl)
4, 11, 18 8.45 en 20.00 uur Koetshuis, Langeraar Meditatiegroep (info: liesbethvanw@hotmail.com)
5, 12, 19 20.00 uur Koetshuis, Langeraar Meditatiegroep (info: liesbethvanw@hotmail.com)
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Hospice en tijdelijke zorg in één huis voldoet aan behoefte

AmandiHuis gerealiseerd door
gedragenheid binnen de gemeenschap
Door: Marieke van Gelderen

Amandi is Latijn voor 'hij/zij die geliefd mag worden'. Een naam die past bij een huis voor liefdevolle verzorging van 
mensen in hun laatste levensfase of mensen die tijdelijke zorg nodig hebben. Wim Sleeuw is sinds 1992 huisarts in  
Roelofarendsveen en Oude Wetering en voorzitter van het bestuur van het AmandiHuis.

Georganiseerde vrijwillige mantelzorg bestaat al meer dan 
30 jaar. De organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
(VPTZ) is een koepelorganisatie waarvan de stichting Amandi 
Thuis lid is. In veel gemeenten is in de loop der jaren een hos-
picehuis gebouwd, maar in de gemeente Kaag en Braassem 
was deze voorziening nog niet. Het idee voor het AmandiHuis 
is al in 2012 ontstaan.
 
Vrijwilligers en professionele zorg
In het AmandiHuis wordt geprobeerd de huiselijke sfeer zo-
veel mogelijk te benaderen. Het wordt daarom ook vaak een 
Bijna Thuis Huis genoemd. Wim Sleeuw vertelt: 'Meer dan 60 
vrijwilligers worden aangestuurd door 2 parttime coördina-
toren. De vrijwilligers hebben allemaal een training gevolgd 
vanuit de VPTZ. Zij staan klaar als gastheer/gastvrouw, helpen 
de gasten met in en uit bed gaan, toiletgang, ze lezen de krant 
voor, zijn een luisterend oor, en doen hand- en spandiensten. 
Zij assisteren de verpleegkundigen als dat nodig is. Daarnaast 
zijn er nog vrijwilligers die koken, de tuin doen en klusjes op-
knappen. De professionele zorg is in handen van de huisarts 
en wijkverpleegkundigen van Buurtzorg.
 
Unieke combinatie hospice en tijdelijke zorg
1 september vond de feestelijke opening plaats. 'Bij de ope-
ning hadden we direct al twee aanmeldingen en momenteel 
zijn alle vier de bedden bezet. Dit kunnen mensen zijn in de 
laatste fase van hun leven, of mensen die tijdelijk niet thuis 
kunnen wonen omdat ze extra zorg nodig hebben, bijvoor-
beeld omdat ze ziek zijn, gevallen zijn of herstellen van een 
operatie. Deze bijzondere combinatie van hospice en tijdelijke 

zorg is uniek te noemen. Toen het idee ontstond voor het bou-
wen van een hospice werd gedacht aan twee bedden, maar 
uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat er ook erg veel 
behoefte was aan deze tijdelijke zorg.' 

Corona
De coronatijd heeft gelukkig niet veel invloed gehad op de 
bouw van het AmandiHuis. ‘Wel hebben vrijwilligers even op 
hun nodige training moeten wachten in verband met corona. 
Het was niet mogelijk om grote groepen tegelijk te trainen, 
maar inmiddels zijn alle vrijwilligers op training geweest. In 
het AmandiHuis worden natuurlijk de coronamaatregelen in 
acht genomen. Mensen met corona worden elders verzorgd 
wanneer dat nodig is, het AmandiHuis wordt hier niet voor 
gebruikt.’ 

Voor en door de gemeenschap
Wim Sleeuw sluit af: ‘Het mooie is dat het een huis is gewor-
den van en voor de gemeenschap. Zoveel mensen hebben 
zich ingezet om het een succes te maken. Daar zijn we enorm 
blij mee.’

Het AmandiHuis wordt gefinancierd uit donaties van fond-
sen, sponsoring en giften en leningen uit caritasinstellingen 
uit de regio. Wilt u een (financiële) bijdrage leveren aan het 
AmandiHuis? U kunt als persoon of met uw bedrijf vriend 
of donateur worden, een schenking doen of een legaat na-
laten. Op de website amandihuis.nl vindt u alle informatie.
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Bezoekgroep
Zoals u bij mijn PG-aantreden hebt 
kunnen lezen wilde ik heel graag een 
bezoekgroep oprichten om het be-
langrijkste lief en leed bezoekwerk in 
Aardam en Aarlanderveen te kunnen 
waarborgen. Dit als  aanvulling op het 
wijkcontactwerk. Wij als kerklocatie Pe-
trus & Paulus kunnen onszelf gelukkig 
prijzen dat er een aantal energieke pa-
rochianen zijn opgestaan die bereid zijn 
om dit dienstwerk de komende jaren te 
gaan verrichten. Ik wil ze hier graag aan 
u voorstellen. Zie ook de bijgevoegde 
foto die is gemaakt op 17 september 
tijdens de startbijeenkomst van de be-
zoekgroep. Mocht u behoefte hebben 
aan bezoek, om welke reden dan ook, 
dan kunt u dit aangeven bij het secre-
tariaat van onze kerklocatie (e-mail aar-
landerveen@rkgroenehart.nl tel. 0172-
571323 bereikbaar op di. 9.00-12.00 uur 
en wo. 9.00-12.30 uur). Het secretariaat 
geeft dit aan ons door en wij komen er 
dan bij u binnen enkele weken op terug. 
We houden ons wel strikt aan de corona 
preventieregels, want we willen geen 
bron van besmetting zijn bij onze kwets-
bare ouderen.

Hier de samenstelling van onze bezoek-
groep (van links naar rechts op de foto):

Femke van Egmond – Arends, 
Helma Zevenhoven – Vermeulen, 
Diana van Egmond – Mulders,
Christine Vergeer – van Dijk, 
Ed Koeleman.

Allerzielen in het Licht
Op zondag 1 november gedenken wij 
de dierbaren die ons recentelijk, maar 
ook zij die ons door de jaren heen zijn 
ontvallen, tijdens een Allerzielenviering. 

Dit willen wij doen door met elkaar Al-
lerzielen in het Licht te zetten.
Kapelaan van Paassen zal vóór aanvang 
van de Allerzielenviering in Aarlander-
veen, de begraafplaats aan de West-
kanaalweg in Ter Aar bezoeken, om de 
graven te zegenen en met elkaar te bid-
den. Om 18.00 uur wordt hier gestart 
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 parochiekerk te 
Aarlanderveen. Tijdens deze viering 
worden alle gestorvenen herdacht, met 
speciale aandacht voor diegenen die 
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Hun nabestaanden krijgen het kruisje 
van hun overledene dat achter in de 
kerk hangt.

Let op: Als gevolg van de coronamaat-
regelen is het aantal zitplaatsen in de 
kerk beperkt, hierdoor wordt het een 
besloten viering. Nabestaanden van de 
overledenen van afgelopen jaar krijgen 
als eerste de mogelijkheid 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 pastorietuin en de 

begraafplaats achter de kerk. Ook hier 
wordt alles sfeervol verlicht met vuur 
en fakkels. We bidden met elkaar en 
kapelaan van Paassen zal de graven en 
de urnenmuur zegenen. Bij de begraaf-
plaats heeft u de mogelijkheid om een 
kaarsje te laten branden, ter nagedach-
tenis aan iemand. Bij de begraafplaats 
in Ter Aar en bij de kerk in Aarlander-
veen kunt u grafkaarsen kopen. Ook als 
u niet naar de kerkviering kunt komen 
bent u welkom bij de begraafplaats. In 
verband met de coronamaatregelen 
wordt wel verzocht voldoende afstand 
van elkaar te houden.
Na de viering is het mogelijk om met 
elkaar samen te zijn en na te praten bij 
Het Achterom. Daar zal warme drank 
geschonken worden. Wij willen u dan 
ook van harte uitnodigen om na de vie-
ring nog naar Het Achterom te komen.

Gemeenschappelijke 
akkers voor ontheemde 
gezinnen in DR Congo

Aarlanderveen H    H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
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Zondag 29 november start de MOV-
werkgroep met aandacht te vragen 
voor dit Adventsproject. In het Masisi 
gebied leven duizenden mensen die 
zijn gevlucht voor extreem geweld. Zij 
hebben dringend behoefte aan voedsel. 
Adventsactie steunt het project waarbij 
50 ontheemde gezinnen gezamenlijk 
voedsel verbouwen. De MOV-groepen 
van de hele federatie dragen hiermee 
bij de honger de wereld uit te helpen. 
Onder de rubriek ‘Omzien naar de an-
der’, verderop in deze Samenstromen 
kunt u nog meer interessant nieuws 
hierover lezen.   

Communievieringen

13 en 27 september hadden we hele 
feestelijke eucharistievieringen. Onze 
communicanten mochten eindelijk 
voor het eerst meedoen aan de brood-
maaltijd. Wij zeggen eindelijk omdat 
ze vorig jaar al gestart waren met de 
voorbereidingen hiervan. Vol enthou-
siasme maakten de kinderen kennis 
met kapelaan Van Paassen tijdens de 
laatste voorbereidingsavond. Deze 
avond namen we ze even terug naar 
wat er besproken was in voorgaande 
Ankerbijeenkomsten. De kapelaan gaf 
de kinderen op een duidelijke en leuke, 
ontspannen manier extra uitleg in de 

kerk. Tijdens de uitleg over de eucha-
ristie kregen de kinderen en ongewijde 
hostie van de kapelaan, hij haalde alles 
uit de kast om dit voor hen een mooi en 
belangrijk moment te laten zijn.

13 september waren Floor en Willem 
die de spits af mochten bijten en de 
27ste was het voor Luuk, Lourdes, Lisa, 
Lieke, Lieve, Twan en Ennio de grote 
dag. Johnny uit Leimuiden deed ook zijn 
communie bij ons. We kijken terug op 
twee hele mooie vieringen, die ondanks 
alle genomen maatregelen toch wel 
heel feestelijk waren. Wij willen ieder 
bedanken die zich heeft ingezet voor 
deze mooie vieringen!   

Afscheid Jacobus ( Co ) 
van der Meer
2020 is voor onze Barbaravereniging nu 
al een jaar met veel verdriet. 

Wederom moesten we afscheid nemen 
van een drager van onze vereniging. Na 
een kort ziekbed overleed in zijn eigen 
kamer op 18 juli Co van der Meer. En-
kele dagen (vier) na zijn 84e verjaardag.   
Op  24 juli waren we bijna allen present 
bij zijn uitvaart, daarna is hij gecre-
meerd. Met ons mooie vaandel voorop, 
gedragen door onze voorzitter, Frans 
Dobbe, hebben we hem in de kerk  bin-
nengehaald en op dezelfde manier na 
de viering weer naar achter in de kerk 
gebracht. Daar werd de kist neergezet 
en met het vaandel naast hem kon ie-

dereen een laatste groet brengen voor-
dat we hem vaarwel wensten. Sinds 
15 januari 1994 was hij lid van onze 
Barbara, en vele malen heeft hij ande-
ren naar zijn of haar graf gebracht. Op 
Oogstdankdag, 25 oktober, hebben we 
de as aan de aarde toevertrouwd, de 
aarde waarop hij voor iedereen klaar 
stond en de oogst van zijn leven bij God 
aanbevolen.  

Wij wensen Corrie en haar gezin veel 
sterkte toe bij het verlies van haar man, 
vader en opa.  

KERKBALANS 2020
In januari starten wij altijd de actie 
Kerkbalans, dit jaar. Wij vragen u met 
deze actie onze kerk financieel te steu-
nen met een bijdrage. Ons streefbe-
drag voor 2020 is € 37.000,-. Tot en met 
augustus is er al een behoorlijk bedrag 
van € 32.700,- binnengekomen. We zijn 
dus al een heel eind op de goede weg. 
De ervaring leert ook dat veel parochi-
anen hun bijdrage overmaken op een 
moment dat het hen het beste uitkomt 
en er dus bedragen binnenkomen tot 
het einde van het jaar.

Het zal voor eenieder duidelijk zijn dat 
het BCP hoopt dat in ieder geval ons 
doel van de Kerkbalans  gehaald wordt.
Wij zijn dankbaar voor het resultaat tot 
nu toe en wat u nog gaat overmaken.
IBAN NL31RABO0300317220 t.n.v. H. 
Clara Kerkb. BCP A’veen.

Clara parochie H    H Petrus en Pauluskerk
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Beheercommissie 
Parochiekern
Wat speelt er allemaal bij de Beheercom-
missie Parochiekern (de BCP)?
We zijn niet veel in beeld, maar er ge-
beurt wel veel ! De BCP beheert de 
gebouwen en verleent alle ‘facilitaire’ 
diensten. Dat laatste doet zij niet alleen; 
daarvoor zijn er veel werkgroepen bezig. 
Denk aan de bloemengroep, de kerkhof-
groep, de bosgroep, de pastoraatgroep, 
koren coördinatie, de schoonmaakgroep 
en nog veel meer. Op de agenda van 
de BCP staan gedurende de laatste en 
komende tijd veel grotere en kleinere 
onderwerpen.
• Zo wordt al behoorlijk lang gewerkt aan 

de voorbereiding van het (grote) pro-
ject Voegenrestauratie. (zie daarvoor 
de groene inlegpagina in Samenstro-
men).

• We bereiden een grote (schilder-) on-
derhoudsklus voor aan de buitenzijde 
van de pastorie.

• Ook werken we aan korte weergaves 
van het ontruimingsplan. Het bestaan-
de plan omvat 15 pagina’s, maar voor 
bezoekers en verantwoordelijken moet 
in de gebouwen korte en heldere infor-
matie komen.

• In een centrale federatie-bijeenkomst 
met alle BCP-penningmeesters is 
gesproken over de Actie Kerkbalans. 
Onze nieuwe BCP-penningmeester 
Kees Fransen was daar bij. Er zijn veel 
ervaringen uitgewisseld en de conclusie 
is: de werving kan vooral op commu-
nicatieniveau beter en dat vraagt om 
centraal initiatief op dat gebied.

• We bespreken gewenste wijzigingen 
op het kerkhof zoals bijvoorbeeld een 
strooiveld en uitbreiding van de urnen-
muur. Daarbij stemmen we uiteraard 
ook af met de kerkhofgroep.

• Het voorportaal is schoongemaakt en 
de muren van een lichtblauwe muur-
verf voorzien. Echt mooi geworden, kijk 
maar eens!

• En tenslotte corona. Als u dit stukje 
leest, zijn de maatregelen alweer ver-
anderd. Samen met de pastoraatgroep 

doen we ons uiterste best de deelne-
ming aan de diensten zo goed mogelijk 
te laten verlopen. En dat lukt ons ( BCP 
en Pastoraatsgroep) tot nu toe best 
goed. Dat werkt het beste als je het 
samen doet: samen denken + samen 
spreken + samen doen.

Er is nog véél meer te melden uit het 
‘balboekje’ van de BCP en al de werkgroe-
pen. Misschien wel zo veel aanspreken-
der als we daarvoor eens vrijwilligers uit 
de schaduw halen. En dat gaan we doen. 
Vanuit de volgende Samenstromen komt 
steeds één vrijwilliger uit een bepaalde 
werkgroep aan het woord. Met vraag-en 
antwoord zal hij of zij ons uitleggen wan-
neer en waarom hij of zij ooit in die werk-
groep is begonnen, wat het werk inhoudt, 
wat motiveert het te blijven doen en wat 
zijn/haar boodschap/wens/vraag is aan 
onze gemeenschap.

Namens de BCP, Peter Otto

Kindje wiegen
Met de werkgroep ‘Kindje wiegen’ uit 
Langeraar zijn we hard aan het brain-
stormen hoe we dit jaar het kindje wie-
gen kunnen organiseren. Het kan, jam-
mer genoeg, in deze omstandigheden 
niet in de kerk plaats vinden.

Maar om toch iets te doen hebben we 
het volgende bedacht; we gaan het 
federatiebreed organiseren. 
We willen in iedere kern een stukje 
van het kerstverhaal opnemen wat 
gespeeld/gezongen wordt door de kin-
deren uit die kern, zodat we een geza-
menlijk kerst verhaal hebben. En dit 
wordt uitgezonden op Eerste Kerstdag. 
Vind je het ook leuk om mee te doen of 
te helpen? Geef je dan op bij de werk-
groep van het Kindje wiegen in je eigen 
kern. Hopelijk zien we jullie dan ook. 
Het kerst verhaal hebben we al klaar 
liggen. Doe jij ook mee !!!! Wij hebben 
er al heel veel zin in.

Werkgroep Kindje wiegen Langeraar

Avondwake groep
In onze parochie ben ik een van het 
groepje vrijwilligers die avondwaken 
verzorgt. Bij het overlijden van een 
dierbare kan de familie kiezen voor een 
avondwake, de avond voor de crematie 
of uitvaart. Via ons secretariaat wor-
den wij geïnformeerd en gaan wij op 
bezoek bij de familie en kiezen samen 
met hen mooie teksten en liederen uit. 
Dit gaat volgens een bepaalde volgorde 
en bepaalde regels, hoewel er heel veel 
persoonlijke inbreng mogelijk is. Het is 
prachtig en ook dankbaar werk. Je mag 
in een zeer bijzondere en kwetsbare 
situatie vol verdriet en onmacht mensen 
helpen om hun gevoelens gestalte te ge-
ven en ervoor te zorgen dat men op een 
goed en mooi afscheid terug kan kijken. 

Er gebeuren veel mooie dingen en men 
kijkt ook altijd met veel dankbaarheid op 
het leven van de overledene terug. Ons 
groepje bestaat uit 4 personen (1 heer 
en 3 dames) en we verzorgen de wake 
altijd met 2 personen. Het zou fijn zijn 
als de groep wat groter is. Heeft u bij het 
lezen van dit stukje het gevoel, dat dit 
ook wat voor u kan zijn? Neemt dan con-
tact op met een van ons.

Ria, Agatha, Martien of Willie

LangeraarH. Adrianuskerk

Langeraar
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H. Adrianuskerk Clara parochie 

Misdienaarsdag

Op 12 september hadden wij een mis-
dienaars uitje in Bodegraven. Dit was 
vanuit het bisdom georganiseerd.
Daar aangekomen werden we welkom 
geheten en was er een introductie. 
Daarna werden we in 3 groepen opge-
splitst. Kinderen onder de 13 gingen 
een speurtocht in de kerk doen. Kin-
deren boven de 13 deden een kerk 
pubquiz. Onze begeleiders, Esther en 
Timothy, die mee waren deden een 
catechese met de bisschop. Na de 
workshops was het tijd om je misdie-
naars kleren aan te doen. Er was een 
eucharistie viering met de bisschop als 
voorganger. Er waren ook een aantal 
misdienaars van Aarlanderveen aan-
wezig. Het was heel gezellig en leuk 
om al die misdienaars in verschillende 
kleding te zien. Op de terugweg zijn 
we nog even een ijsje gaan halen bij de 
McDonald's.

Eerste Heilige 
Communie
Er moest lang op gewacht worden door 
corona, maar eindelijk was het dan zo-
ver. Op zaterdag 19 september en op 
zondag 4 oktober mochten 12 commu-
nicanten hun Eerste Heilige Communie 

doen. De kerk was mooi versierd door 
de ouders. Allemaal kinderen in mooie 
nette kleren. In de viering hadden 
sommige nog een taak. Zo mochten 
ze helpen bij het altaar klaar maken, 
stukjes voorlezen en een bloemstukje 
naar Maria brengen. Ondanks de wat 
ingetogen manier van vieren waren het 
twee hele mooi vieringen. Alle commu-
nicanten van harte gefeliciteerd. Moge 
jullie Gods zegen blijven ontvangen.

Vanaf de Adrianustoren
Op zondag 1 november is het Allerzielen. 
In verband met de coronamaatregelen 
zullen de gebedsvieringen in besloten 
kring gehouden worden. U kunt zich niet 
opgeven voor het bijwonen van deze 
vieringen. Uitnodigingen zijn aan nabe-
staanden verzonden. Een beperkt aantal 
personen zal deze vieringen kunnen 
bijwonen.
• Om een viering in het weekeinde bij te 

wonen dient u zich weer van te voren 
op te geven bij het secretariaat. Wij 
volgen de richtlijnen van de bisschop-
pen en het RIVM waaruit blijkt dat een 
beperkt aantal gelovigen de viering 
mag bijwonen.

• Op zaterdag 21 november om 19.00 
uur vieren wij het feest van Christus 
Koning. Het feest werd in 1925 inge-
steld door Paus Pius XI om nadruk te 
leggen op de allesomvattende beteke-
nis van het koningschap van Christus 
over de mens en de wereld. Dit feest 
sluit telkens het kerkelijk jaar af.

• Zondag 29 november is het de eerste 
zondag van de advent. We bereiden ons 
voor op het Kerstfeest. In de volgende 
Samenstromen wordt uiteengezet op 
welke wijze de kerstvieringen gehouden 
zullen gaan worden. Hou de volgende 
Samenstromen dus in de gaten!

• Dank aan ieder die lang houdbare le-
vensmiddelen in het voorportaal van 
de kerk brengt voor de voedselbank. 
Alles is welkom want er ontstaat door 
de besmetting van het coronavirus 
zeer veel armoede.

Lief en leed
Overleden
12 september Adriana van der Hoorn- Wijfje  78 jaar
17 september Jimena Martina Carroll- Villanueva  33 jaar
25 september Theodora Klazina Maria Otto- Verhoef  96 jaar
25 september Margaretha Joanna Maria Akerboom- Valentijn 74 jaar

Gedoopt
27 september Emma Veronica Maria Koster, 
   dochter van Marcel Koster en Renate Koster van Boheemen
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NieuwkoopO.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Zoals u weet organiseert het Activiteiten 
Comité van onze kerk jaarlijks diverse 
evenementen, waaraan iedereen mee 
kunnen doen. Denk aan de jaarlijkse Pa-
rochie Fietstocht Samen uit op de Fiets 
en het maandelijkse klaverjassen. De 
opbrengst van die evenementen gebrui-
ken we voor het onderhoud van de kerk. 
Denk bijvoorbeeld aan de restauratie 
van het H.Hartbeeld eerder dit jaar. 

Ook dit jaar hadden we diverse evene-
menten op onze planning staan, maar 
door alle coronaperikelen is dit zoals u 
begrijpt, helaas allemaal anders gelopen. 
Onze fietstocht is niet doorgegaan en 
het klaverjasseizoen hebben we begin 
maart moeten afbreken. En zoals het nu 
nog uitziet zullen we op zijn vroegst in 
september volgend jaar weer starten. 
Ondanks dat leek het ons toch gepast 
om toch nog even stil te staan bij al die 
mensen die afgelopen kaartseizoen 
met veel plezier aan de maandelijkse 
kaartavonden hebben deelgenomen. Dit 
jaar hebben we 6 kaartavonden gehad 
met maar liefst 234 deelnemers. De 
opbrengst van de 6 kaartavonden was 

in totaal een ruim € 800,-. Al met al een 
mooi bedrag, waarmee we op een mooie 
manier weer kunnen bijdragen aan het 
noodzakelijke onderhoud van de kerk. 

Daarnaast hebben we ook nog eens de 
top 5 van het seizoen verrast. Normaal 
gesproken sluiten we ons kaartseizoen 
af in april en dan zetten we direct de 
nummers 1 tot en met 5 van het seizoen 
in de schijnwerpers. Dit jaar verliep 
dit iets anders.... maar op zich was het 
hartstikke leuk om te zien hoe de Top 5 
reageerde op hun late ‘prijsuitreiking’. 
Zeker omdat zij het niet meer hadden 
verwacht.

De winnaar van het klaverjas seizoen 
van 2019 - 2020 is geworden Wim 
Cornelisse met een totaal van 29.968 
punten over 6 avonden. Wim is daar-
mee ook de winnaar geworden van de 
Pastoor De Korte-Bokaal. Naast Wim 
bestond de Top 5 van het seizoen uit 
Mario Welman (2e met 29.566 punten); 
Leo van Diemen (3e 29.040 punten), Ries 
Pieterse (4e 28.732 punten) en Harry 
Ham (27.791 punten). Allen nogmaals 

van harte gefeliciteerd! Daarnaast be-
danken wij Kitty van der Pijl en haar 
team van het Parochiehuis voor de ge-
zellige ontvangst! 

Vol vertrouwen kijken we uit naar het 
nieuwe klaverjasseizoen wat - als het al-
lemaal meezit - in september 2021 weer 
van start gaat. 

Activiteiten Comité RK Kerk Nieuwkoop,
Riet, Elly, John, Marc en Arjan

St. Antonius
Het beeld is inmiddels klaar. Zo gauw 
er foto's binnen zijn zullen we die in de 
kerk ophangen. Corona gooit roet in het 
eten. Antonius mag niet naar Nederland 
en wij mogen niet naar Brussel. We kun-
nen Antonius natuurlijk niet blootstellen 
aan het virus dus voorlopig  blijft hij in 
Brussel en zal St. Jozef nog even geduld 
moeten hebben voordat hij aan de 
beurt is. Het is niet anders.

BCP

Viering Allerzielen 
Door de verscherpte maatregelen m.b.t. 
het coronavirus kan Allerzielen
dit jaar niet gevierd worden zoals we 
het gewend zijn. De geplande avond-

Wim Cornelisse wint pastoor De Korte Bokaal!
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viering gaat niet door. Wel zal de kerk 
op maandag 2 november overdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uur 
tot 16.00 uur open zijn. U kunt dan bin-
nenlopen een kaarsje opsteken of even 
bidden. Ieder half uur worden de na-
men genoemd van de overledenen van 
het afgelopen jaar hierbij zal een korte 
liturgie zijn. U kunt op eigen gelegen-
heid het kerkhof bezoeken. Natuurlijk 
moeten we ons houden aan alle veilig-
heidsvoorschriften, zoals voldoende
afstand, ontsmetten en het dragen van 
een mondkapje in de kerk.
Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep

Pastoraatgroep

Vieringen
Toen wij in 1987 gevraagd werden om 
vrijwilliger te worden bij de parochie, 
zijn we begonnen met hand en span 
diensten bij pastoor de Korte.

Na een poos werden wij gevraagd of wij 
de pastorale school wilde volgen, meer 
dan 10 jaar hebben wij dat gedaan, en 
heel veel geleerd.

Pastoor de Korte had een vooruitziende 
blik wat betrof de toekomst van de kerk, 
mede door zijn inzet hebben wij ons 
hard gemaakt, en veel van hem geleerd 
om voor te gaan in de vieringen in het 
weekend.

Eerst als woord- en gebedsvieringen, en 
later als woord- en communie vierin-
gen. Een aantal van ons heeft dit vele 
jaren gedaan. Wat ik heel jammer vind 
is dat er nu door de pastoraal werkers 
en de diaken, en de parochievoorgan-
gers geen communie meer mag wor-
den uitgedeeld.

Het is alsof we terug gaan in de tijd, en 
dat met name vrouwen steeds meer op 
de achtergrond raken. Als mensen naar 
de kerk komen, willen ze heel graag ter 
communie gaan. Dit is nu bijna in het 
weekend niet meer mogelijk. Gelukkig 

nog wel vaak op de donderdagochten-
den.

Wij vinden het een verschraling dat 
deze maatregel is genomen en je merkt 
dat het kerkbezoek steeds meer terug 
loopt.

Een aantal teleurgestelde parochianen 
(namen bij de redactie bekend)

Dank u wel
Voor al die bemoedigende kaarsjes, 
appjes, mailtjes, telefoontjes, kaarten, 
zelfs bloemstukken en fruitmanden die 
ik kreeg toen bekend werd dat ik behan-
deld moest worden voor een maagtu-
mor. Gelukkig goed behandelbaar en ik 
ben goed door de eerste chemo heen 
gekomen, maar in de rustweek voor 
de volgende kuur kreeg ik een galsteen 
waardoor ik een week in het ziekenhuis 
ben beland en mijn opgebouwde con-
ditie in een klap weer verdween. Ik ben 
weer thuis en werk maar aan de condi-
tie want die is wel weer nodig voor de 
volgende kuur.

Nogmaals dank voor al dat lieve mede-
leven. Daar knapt een mens alleen al 
van op.

Rob Aupers

Koor Allegro 
Na bijna een half jaar niet gezongen te 
hebben is koor Allegro na de zomerva-

kantie weer voorzichtig opgestart. 
Op zondag 13 en 27 september heeft 
een klein groepje leden tijdens de vie-
ringen gezongen.

Irma had er mooie teksten bij gezocht 
en ook de koorleden die in de kerk za-
ten kregen weer het Allegro gevoel. Het 
is moeilijk om dan toch niet, alsnog mee 
te gaan zingen. Maar helaas dat mag 
nog niet. 

Ook heeft een viertal sopranen gezon-
gen op 8 oktober j.l. tijdens de uitvaart 
van de heer Jan Nieuwenhuizen. We 
wilden dit graag doen voor de familie, 
omdat Jan en zijn vrouw al jaren trouw 
donateur zijn van het koor. 

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat 
we weer snel met het hele koor kunnen 
gaan zingen in de kerk, maar tot die tijd 
zullen we graag elke maand een viering 
opluisteren met onze liedjes. Dat doen  
we dan in wisselende groepjes. 

De eerstvolgende viering dat wij weer 
te horen zijn is op zondag 29 november 
om 9.15 uur.

We zijn blij dat we zo weer wat voor de 
parochie kunnen betekenen. 

Wij hopen dat de coronamaatregelen 
tegen die tijd weer wat versoepeld zijn, 
zodat er meer mensen de vieringen 
mee kunnen vieren in de kerk, of an-
ders toch via de kerkradio. 

Namens het bestuur Koor Allegro. 
Ineke Leliveld

Clara parochie O.L.V. Hemelvaartkerk

Lief en leed
Overleden
10 september   Annemieke van Klink 32 jaar
01 oktober    Johannes Nieuwenhuizen  71 jaar
02 oktober   Adriana Kwakkenbos  94 jaar

Gedoopt
4 oktober  Jaydee Johanna Maria Van Der Voorn, 
   dochter van John en Manon
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Eerste Heilige Communie 

Op zaterdag 26 september en zondag 4 
oktober was het eindelijk zover.
Nina, Sophie, Bas en Robert ontvingen 
van kapelaan Van Paassen hun Eerste 
Heilige Communie.

In twee mooie vieringen, was er on-
danks corona, voldoende ruimte om 
de communicanten te betrekken bij de 
viering.

Ze stelden zich voor, lazen de voorbe-
den en de slotgedachte en brachten 
een devotiekaarsje en bloemstukje bij 
Maria.

Na afloop kregen ze nog een cadeau 
van het Ankerproject, waar ze voor 
corona waren begonnen met de voor-
bereidingen voor hun Eerste Heilige 
Communie.

We hopen dat jullie een mooie dag heb-
ben gehad en mogen groeien in jullie 
geloof.

Vanuit de pastoraatgroep

Het zijn nog onzekere 
tijden waarin we nu leven
Voor veel mensen ook een angstige tijd.
We moeten meteen aan de woorden 
van Prediker denken, waarin hij in het 

begin zegt ‘alles gaat voorbij, er is niets 
dat blijft’.

Moeten we dan maar daar onze hoop 
op richten?
Bij dit schrijven, weten we nu dat we 
met niet meer dan 30 kerkgangers  de 
viering mogen bijwonen, dit is exclusief 
de bedienaren. Ook wordt het dragen 
van een mondkapje verplicht en alleen 
bij het ter communie gaan, mag dat 
natuurlijk even af. Nu u dit leest, kan 
het zomaar zo zijn dat de regels weer 
veranderd zijn. Zo onzeker is deze tijd.
Het is ook weer nodig dat u reserveert 
voor de vieringen.

Dit kan via de mail: 
nieuwveen@rkgroenehart.nl of u kunt 
het secretariaat bellen op de donder-
dagochtenden.

Het telefoonnummer is: 0172-538125, 
dit kan van 9.30 tot 11.00 uur.
Wij willen Nina, Sophie, Robert en Bas 
nog van harte feliciteren met hun Eerste 
Heilige Communie, we hopen dat ze een 
mooie dag hebben gehad.

NieuwveenH. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Dinsdag 10 november 9.00 uur 
Eucharistieviering 

Dinsdag 24 november 9.00 uur 
Eucharistieviering  

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. 

Rita Arends
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We vinden het triest dat we zo weinig 
mensen kunnen uitnodigen voor de 
Allerzielenviering. De mensen die een 
dierbare verloren hebben, krijgen een 
uitnodiging. U heeft wel de mogelijk-
heid om na de viering mee te gaan naar 
het kerkhof. Dit betekent dat u buiten 
moet wachten tot na de viering. Denkt 
u hierbij ook aan de anderhalve meter 
afstand.

Wij wensen u veel sterkte in deze 
onzekere tijd.
Blijf gezond!

Miranda Voorend en Marian Berkhout, 
namens de pastoraatgroep

Kerkbezoek bij corona

Wij willen u nog even op de hoogte 
stellen van de huidige maatregelen bij 
kerkbezoek:
•  Reserveren is verplicht.
•  Komt u alleen als u geen klachten 

hebt, houdt 1,5 meter afstand, ont-
smet uw handen met handgel.

•  Bij binnenkomst wordt u gevraagd 
uw naam en telefoonnummer te note-
ren.

•  In de kerk is een mondkapje verplicht.
•  Wij mogen maximaal 30 personen 

toelaten. Wij vragen uw begrip er voor 
als toegang niet meer mogelijk is.

De beheerscommissie

Klein begin
Het is niet gemakkelijk om vrijwilligers 
voor bepaalde activiteiten te vinden. 
Helaas is dit op elk gebied wel te horen. 
Wij zijn daarom reuze blij met onze 
groep vrijwilligers! En we zijn nog meer 
in onze nopjes met een nieuwe mede-
werker. 

Loek Egberts heeft zich bij onze groep 
aangesloten. Loek, die deel uitmaakte 
van aannemersbedrijf Gebroeders Eg-
berts, wilde na het beëindigen van het 
bedrijf nog wel wat om handen hebben 
en vond het fijn om op deze manier zijn 
steentje te kunnen bijdragen aan onze 
Nicolaafshof/begraafplaats. 

Loek heeft inmiddels zijn plaats in de 
groep gevonden en wij hopen dat hij 
nog jaren vol plezier ons team blijft ver-
sterken!

De tuinvrijwilligers

Clara parochie 

Clara parochie H. Nicolaaskerk   

IK HEB  
JOU NODIG

“Ik heb jou nodig”  

dat klinkt heel gewoon, 

maar het zeggen tegen een ander, 

of tegen een dochter of zoon;

dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt,

“Dat zeggen” is iets wat men ontwijkt. 

Zijn wij te trots om ons 

kwetsbaar op te stellen?

“Hij /zij  weet dat heus wel, 

dat hoef ik niet te vertellen!”

Maar is dat zo?

We zijn allemaal druk met ons 

eigen doen en laten

en hebben de behoeften van anderen 

niet altijd in de gaten!

We moeten zoveel van onszelf 

of van anderen, laten wij dat 

“moeten” eens veranderen.

Want verander je:  

ik “moet”  in  ik  “mag”  

dan verandert echt jouw hele dag.

Blij kijk je dan om je heen,

de energie voel je meteen!

Ja, je mag zeggen: “Ik heb jou nodig”

de ander voelt zich dan niet overbodig.

Aandacht geven en er zijn voor elkaar,

dat is echt leven reken maar.

Dorothé Klein-Verdel
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Clara parochie 

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Als dit stukje geschreven wordt, heeft 
minister-president Rutte zojuist weer 
een persconferentie gegeven. Een ge-
deeltelijke lockdown met weer beper-
kingen voor veel mensen en bedrijven. 
Samenkomen mag nog zeer beperkt. 
De kerken wordt gevraagd het aantal 
bezoekers te beperken. Het aanmelden 
wordt weer ingevoerd om aan de deur 
geen mensen teleur te hoeven stellen. 
We hadden ons deze periode anders 
voorgesteld, Allerzielen met een volle 
kerk, daarna processie naar het verlich-
te kerkhof. Twee weken later het Mar-
tinusfeest, normaliter met beide koren 
in vol ornaat. Helaas, het mag dit jaar 
niet. Met Allerzielen mogen er maar 30 
bezoekers toegelaten worden. Dat be-
tekent, nu wij 12 parochianen hebben 
te herdenken, er maar twee of drie na-
bestaanden per overledene aanwezig 
kunnen zijn. De uitnodigingen zijn door 
de werkgroep verstuurd. Het kerkhof 
zal zowel zondagavond als maandag-
avond verlicht zijn om toch onze dier-
bare overledenen te kunnen eren. Ieder 
op eigen gelegenheid en met die maat-
regelen die hij of zij nodig acht.

Het Martinuslied zal dit jaar niet uit 
volle borst meegezongen kunnen wor-
den. Op 8 november stond naast de 
feestelijke viering ook de 'jaarvergade-
ring' van onze parochiekern gepland. 
Ook voor deze viering geldt: maximaal 
30 personen en geen koffie naderhand. 
Om u toch bij te praten is er in deze 
Samenstromen een extra inlegvel ge-
voegd met het jaarverslag van de be-
heercommissie en de pastoraatgroep.

Hoe wij met kerst mogen vieren, óf wij 
met kerst mogen vieren, we weten het 
nog niet. We proberen technieken uit 
om zoveel mogelijk mensen toch mee 
te laten vieren. Via de kerkradio, mis-
schien via YouTube, als er mensen zijn 
met ideeën of mogelijkheden, meld je 
bij de PBC of PG.

Zondag 10 oktober vierden we toch 
een bescheiden feest in onze kerk, vier 
jonge kinderen mochten voor het eerst 
ter communie gaan. Wij feliciteren Joël, 
Marius, Levi en Vera met deze mooie 
stap in hun geloofsleven.

Op deze plaats noemen we het bijna 
nooit als er een parochiaan overleden 
is. We maken dit keer een uitzondering 
voor Gerard de Leeuw. Geboren op 9 
augustus 1928 en overleden op 4 okto-
ber 2020. Als buurman van de kerk en 
technisch onderlegd, was Gerard een 
gouden vrijwilliger. Een groot deel van 
de elektrische installaties en de ver-
warming werd door Gerard aangelegd 
en onderhouden. Tot op hoge leeftijd 
stelde Gerard de timers in van de ver-
warming en de klokken en maaide hij, 
voorzien van grote oorwarmers, het 
gras rond de kerk. Elke maandagoch-
tend 11.30 uur bracht hij de opbrengst 
van de collecte naar de bank. De laatste 
jaren woonde Gerard in de Kaleido-
skoop in Nieuwkoop. Als parochie zijn 
we veel dank verschuldigd aan deze 
supervrijwilliger. Gerard is op 9 oktober 
begraven op ons parochiekerkhof.

Eerste Heilige Communie 
Zondag 11 oktober hebben vier kinde-
ren van de Martinus Parochiekern hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Vanwege het coronavirus was er een 
beperkt aantal familieleden uitgeno-
digd voor de eucharistieviering. Vera, 
Joël, Marius en Levi mochten achter 
Pastoor Glas, onder versierde bogen 
door de kerk binnen lopen. Ze droegen 
hun brandende doopkaars in een door 
hen zelf versierd glazen potje. Deze 
hebben gedurende de viering op het 
altaar gestaan. 

Martinus viert geen feest…..
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Noorden

De communicantjes mochten iets over 
zichzelf vertellen en hadden allerlei ta-
ken tijdens de viering. De hostie hebben 
ze coronaproef ontvangen van pastoor 
Glas. Dit zullen zij nooit vergeten! 

Tot slot hebben ze samen met pastoor 
Glas, achterin de kerk bij Maria een 
bloemstukje neergezet en de kaars 

aangestoken. Van pastor Heleen van de 
Reep kregen ze een presentje namens 
de Clara Parochie. De communicantjes 
kunnen, mede dankzij kinderkoor de 
Vrolijke Noot uit Langeraar, terugkijken 
op een bijzondere, feestelijke viering!

Wij wensen Vera, Joël, Marius en Levi 
een mooie toekomst toe! 

Lief en leed

Overleden
23 juli  Annie van Diemen-Bunnik    92 jaar
12 augustus  Jan Zwanenburg     85 jaar
08 september  To Vianen-Pietersen  89 jaar
04 oktober  Gerard de Leeuw   92 jaar
05 oktober  Bets Vink-van Staveren      77 jaar
12 oktober  Jopie Broekhof-Pietersen  91 jaar

Ik wens je twee stevige voeten
om door het leven te gaan. 

 
Ik wens je twee stevige handen 

om anderen bij te staan. 
 

Ik wens je een mond om te lachen
met vrienden die vrolijk zijn.

Maar ook om mensen te troosten
bij tegenspoed en pijn.

 
Ik wens je twee heldere ogen

om te zien wat kwaad is of goed.
Dan zal je altijd weten

de weg die je volgen moet. 
 

Ik wens je een liefdevol hart toe, 
een hart dat mensen bemint.

Maar bovenal heb je Gods zegen, 
wordt heel gelukkig mijn kind!
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Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Lekker, koffie!
Dit horen we regelmatig als we op 
zondag na de viering onze kerkgangers 
mogen ontvangen in de Orangerie 
voor een lekker kopje koffie of thee.  
Voordat de viering begint, wordt alles 
al klaargezet op de tafels, de koekjes 
liggen op de schaal, de koffieketel prut-
telt. Elke keer weer zijn er de vrijwil-
ligers die op zondag hun wekker zetten 
om op tijd aanwezig te zijn en ook heel 
vaak zijn het dezelfde mensen. Graag 
zouden we dit groepje vrijwilligers eens 
wat uitgebreid willen zien om de vaste 
mensen niet elke zondag, waarop koffie 
geschonken wordt, te willen belasten. 

Het kost je misschien een paar uurtjes 
van je zondag, je moet er misschien 
iets eerder voor opstaan dan je gewend 
bent maar je krijgt er veel gezelligheid 
voor terug. Iedereen die komt, is goed-
gemutst en geniet van het samenzijn. 
Het opruimen is meestal zo gedaan, 
want iedereen helpt een handje mee, 
door zijn eigen kopje op te ruimen. Het 
koffiedrinken op zondag ervaren wij als 
belangrijk. Het is op die plek dat men-
sen elkaar spreken, niet op het koude 
kerkplein na afloop van de viering, het 
is in de Orangerie dat we belangstelling 
tonen voor elkaars wel en wee. Samen 
vieren en daarna samen aan de koffie. 
Als een aantal mensen zich aanmeldt, 
kunnen we een soort roostertje maken 
en zul je hooguit één keer per maand 
aan de beurt zijn. Mogen wij op u reke-
nen?  

Ook bij het ontvangen van kerkgan-
gers in deze coronatijd is nu steeds 
hetzelfde groepje mensen actief. Ook 
daarvoor zoeken we versterking. De 

redenen zijn dezelfde als de hierboven 
genoemde. Meld u aan alstublieft. Ook 
zo zijn wij samen een gemeenschap. 

Eerste Heilige Communie  

Zondag 27 september hebben Lisa - 
Thomas - Raf en Jari de Eerste Heilige 
Communie ontvangen.            

Door de coronamaatregelen was het 
niet mogelijk om met alle communicant-
jes uit de federatie op 10 mei de Eerste 
Heilige Communie te ontvangen. Daar-
om werd er besloten dat ieder dit in de 
eigen parochiekerk zou verzorgen.          

In de viering met kapelaan Van Paassen 
als voorganger en met het kinderkoor 

de Vrolijke Noot is het een mooie vie-
ring geworden. De kinderen hebben 
allerlei taakjes gedaan tijdens de vie-
ring, zoals de voorbede, de altaar tafel 
klaargemaakt en de gave geplaatst, 
een bloemstukje bij Maria gezet, al-
lemaal kaarsje aangestoken en met 
elkaar het Wees Gegroet gebeden.                                                                                                                                         

Eerder hadden de kinderen al hun pro-
fiel gemaakt, deze waren op wagonne-
tjes geplakt en in de kerk opgehangen 
met een locomotief ervoor en er achter.                                                                                                                                       
De locomotief die de kinderen naar 
en in de kerk brengt om te bidden 
maar ook om er op uit te trekken, op 
weg te gaan en het goede te doen.                                                                                                                                            

De viering werd ook als livestream uit-
gezonden, verzorgd door Joris van de 
Hoorn, wat heel fijn was voor de men-
sen die niet aanwezig konden zijn.  

Vieringen op vrijdagmorgen 

Vrijdag 6 november 9.00 uur 
Eucharistieviering
Vrijdag 20 november 9.00 uur 
Eucharistieviering
Vrijdag 4 december 9.00 uur 
Eucharistieviering
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Allerzielen

Vandaag brand ik een extra kaarsje
en gedenk jouw aardse leven
elke afdruk van jouw leven
die je mij hebt meegegeven

De liefde is nog steeds aanwezig 
waardoor ik weet heb van verdriet

omdat het slaat in elke hartslag
maar ik jou niet meer voel en zie

Jouw lach, je stem en je verschijning
zijn verdwenen uit mijn dag

maar ik ga voor een nieuwe toekomst 
waarvan ik weer genieten mag.

Jij bent bij mij in elke stap
je hoort bij mij waar ik ook ga 

wanneer ik niet meer verder kan 
 weet ik dat je naast me staat.

Ik krijg de kracht om het licht te vinden
ik vind de moed voor elk moment
en ik hoef niet meer te twijfelen

omdat ik weet dat je bij me bent.

Uit: www.troostgeschenk.nl

H. Johannes Geboortekerk Zevenhoven

Adventsactie

De komende Adventsperiode voert de 
MOV actie voor de ontheemde jongeren 
en vrouwen in de Democratische Repu-
bliek Congo, een land in midden Afrika. 
Het land kent vele vluchtelingen die huis 
en haard verlaten hebben en elders 
een nieuw bestaan moeten opbouwen. 
De Adventsactie wil hen daarbij helpen 
door ze te leren om hun eigen voedsel te 
verbouwen. Hierdoor kunnen ze in hun 
eigen behoefte voorzien en met de over-
blijvende oogst wat geld verdienen voor 

andere zaken. Elders in de Samenstro-
men en op de website van de Vastenactie 
vindt u meer informatie over het project. 

Door de coronamaatregelen weten we 
nog niet precies hoe de vieringen er te-
gen die tijd uit zullen zien. In plaats van 
de collectes zetten we de bekende melk-
bus bij de uitgang. Bij voorbaat dank 
voor uw bijdrage. 

MOV, Gerard en Jan
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4 november en verder…
We zijn nu een jaar verder en wat is er 
veel gebeurd! Mensen zijn opgestaan 
en hebben taken op zich genomen. In 
het zaalteam, de beheercommissie, 
secretariaat, familievieringen en pasto-
raatgroep. Ge-wel-dig! Een geloofsge-
meenschap is er niet zomaar vanzelf, 
als gelovige heeft ieder daarin een rol te 
vervullen. Zonder dat is er geen gemeen-
schap, geen kerk. Het is bemoedigend 
dat we, juist ook in deze coronatijd, met 
een flink aantal mensen in De Schuur 
ons geloof vieren en God prijzen. Dat er 
wordt nagedacht over wat wel kan, zelfs 
in coronatijd.

We herdenken en we proberen vooruit 
te kijken. Zal er weer een kerkgebouw 
kunnen zijn in Hoogmade? Dat is nu niet 
zeker. Intussen is het ieders opdracht 
elkaar te bemoedigen en in het geloof 
te bevestigen. In het dagelijks bestaan 
te leven uit Gods belofte Ik-zal-er-zijn en 
antwoord te geven op zijn uitnodiging: 
Kom maar…

Pastor Marjo Hoogenbosch

Welkom
Welkom bij de parochiekern Onze Lieve 
Vrouw Geboorte – De Goede Herder. 
We zijn het najaar begonnen met een 
dierenzegening. Een historische ge-
beurtenis in onze ‘openlucht’ kerk. De 
pastoraatgroep vertelt hier meer over. 
De zegening vond plaats op de dag dat 
in Staphorst drie kerkbijeenkomsten 
werden gehouden met 600 gelovigen. 
Alle persaandacht, die erop volgde, 
leidde tot een landelijke richtlijn dat ook 
kerkvieringen met maximaal 30 perso-
nen mogen plaatsvinden. Het pastorale 
team en parochiebestuur volgen deze 
richtlijn. 

Een moeilijk besluit omdat het parochie-
bestuur ons had laten weten, dat wij de 
coronamaatregelen goed naleefden. De 
zaalteams, kosters, lektoren, BHV’ers, 

koren en parochianen hebben er voor 
gezorgd dat we de afgelopen maanden 
inspirerende vieringen hebben gehad in 
De Schuur. Iedere week kwamen er 60-
70 parochianen naar De Schuur.

Wekelijkse vieringen 
in De Schuur

Houd het nieuws in de gaten, in principe 
volgen we de RIVM-richtlijnen. U kunt 
inschrijven voor onze wekelijkse nieuws-
brief, zodat u op de hoogte bent over 
onze vieringen. U kunt dinsdagochtend 
per e-mail of telefonisch contact opne-
men met het secretariaat voor informa-
tie omtrent de viering voor het komende 
weekeinde en reserveren. 

Actie kerkbalans

In juni is de grote envelop Actie Kerk-
balans huis aan huis uitgereikt. We zijn 
in kaart aan het brengen wie heeft ge-
doneerd, zodat we een bedankkaartje 
kunnen sturen. Wilt u ook een uniek 
bedankkaartje ontvangen, en heeft u 
nog niet bijgedragen? Maak uw bijdrage 
over naar rekeningnummer: IBAN NL52 
RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. Franciscus, 
Kerkbalans BCP Hoogmade-Woubrugge.

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. 
Helaas zijn we genoodzaakt van iedere 

familie die in het afgelopen jaar een dier-
bare heeft verloren, maximaal 3 nabe-
staanden uit te nodigen. 

Voor de overige parochianen die deze 
herdenking niet aan zich voorbij wil-
len laten gaan, stellen wij u -eveneens 
maandag 2 november- in de gelegenheid 
om naar het kerkhof te komen. U kunt ‘s 
middags tussen 14.00 en 17.00 uur een 
lichtje of bloemetje meenemen zoals u 
gewend was.

De intenties kunnen in de brievenbus 
gedaan worden, dan wel via een e-mail 
naar het secretariaat gestuurd worden. 
Deze worde, voorgelezen tijdens de Al-
lerzielenviering. Via kerkomroep.nl kunt 
u de viering volgen of terugluisteren. Wij 
wensen u een fijne herdenking toe.

4 november 2019
Bijna een jaar geleden, op maandag 4 
november, stond de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk in Hoogmade in lichter-
laaie. 'Het zijn onvergetelijke momenten 
die letterlijk ingebrand zijn in je geheu-
gen. Waar was u toen u het nieuws 
hoorde? Hoe reageerde u? Dat is voor 

H. Johannes Geboortekerk Franciscus parochie 

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

iedereen weer anders en dat moment, 
daar willen wij gezamenlijk bij stilstaan'. 
Omdat we vanwege de coronamaatrege-
len beperkt zijn in de mogelijkheden om 
bijeenkomsten te organiseren, geven we 
ieder zijn eigen herdenkingsmoment. U 
bent welkom om te komen naar de afge-
brande Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 
op zondag 8 november tussen 12.15 uur 
en 13.30. U ontvangt een roos met een 
kaartje. Neem een pen mee en schrijf uw 
persoonlijke boodschap op het kaartje.
Het programma is als volgt:
•  09.15 uur: Herdenkingsviering met 

pastor Hoogenbosch in De Schuur 
(voor parochianen die hebben gere-
serveerd)

• 09.15 uur: Livestream van de viering 
voor parochianen die niet naar de 
viering kunnen/willen komen

• 10.15 tot 12.00 uur: U kunt komen 
naar de afgebrande kerk en uw roos 
met een persoonlijke boodschap 
plaatsen.

Beheercommissie Parochiekern 
Pastoraatgroep 
Pastor Marjo Hoogenbosch

Dierenzegening 
4 oktober

Johan Cruijff zei dat elk nadeel voordelen 
heeft. Dat was het geval op zondag 4 
oktober Werelddierendag. Doordat de 
kerk in Hoogmade is afgebrand was er 
voldoende ruimte voor dieren en hun 
baasjes. Een mooie gelegenheid om de 
dieren te zegenen.

Er was een paard, enkele pony’s, een 
kalf, honden, poezen, konijnen, kippen, 
cavia’s en knuffels. Het was een gezellige 
beestenbende. Ongeveer vijftig baasjes 

waren meegekomen en op corona-af-
stand zat de kerk vol! Nog een voordeel: 
deze zondag geen regen, maar wel een 
stevige wind. Het kinderkoor deed goed 
hun best. Kapelaan Van Paassen leidde 
de viering en na enkele gebeden en ver-
halen over Sint Franciscus was het tijd 
om de dieren te zegenen. Kapelaan Van 
Paassen had voor alle dieren en baasjes 
een woordje en de zegen natuurlijk.
Daarna was er een vossenjacht. In Hoog-
made zaten acht vossen verstopt die een 
bijbelverhaal uitbeeldden wat met dieren 
te maken had. Als eerste was er Jonas in 
de walvis, Kerstmis werd uitgebeeld met 
een os en een ezel, Pinksteren waar de 
H. Geest kwam bij de leerlingen van Jezus 
in de vorm van een duif, Adam en Eva de 
slang en de appel, de ark van Noach met 
heel veel dieren, vijf broden en twee vis-
sen, het verloren schaap en tot slot een 
lastige wie was deze Heilige? Er waren er-
bij die het gelijk wisten maar de meesten 
moesten toch even nadenken. Kapelaan 
Van Paassen liep als Sint Franciscus door 
Hoogmade. Franciscus die heel veel van 
dieren hield. Het was een hele geslaagde 
middag. En heel veel baasjes hebben nu 
een speciaal dier: gezegend!

Namens de Pastoraatgroep, 
Jeanne Borst-Oudshoorn

Stichting De Groene Punt
Het is bijna een jaar geleden dat de kerk 
getroffen is door de brand. Een zeer be-
wogen jaar, waarin nog geen definitief 
besluit is genomen of de kerk terugkomt. 
Maar wij hebben vertrouwen dat het 
goed gaat komen. Het parochiebestuur 
doet hun uiterste best maar is van vele 
factoren afhankelijk. Trots zijn wij op de 
inzet en de activiteiten waar zij mee bezig 
is. Want hier besteden zij vele uren aan. 

Stichting De Groene Punt probeert hun 
steentje bij te dragen om zo weer een 
mooi gebouw neer te zetten met de 
groene punt erop. Onze plannen kunnen 
nog niet gerealiseerd worden mede door 
het coronavirus. Maar we houden goede 
moed, en rekenen op jullie steun, want 
zonder medewerking van de inwoners 
en naaste gemeente kunnen we niets. 
Wij willen jullie alvast bedanken voor de 
giften en jullie horen van ons. 
Als u iets wilt doneren voor de toekomst 
kan dat op rekening nummer 
NL87 RBRB 0200 4948 48 t.n.v. Stichting 
de Groene.nl.

de Groene .

Abusievelijk is onderstaande tekst niet 
geplaatst in Samenstromen van oktober

Lief en leed

Overleden
28 augustus  Cornelis Jacobus Hoogenboom  80 jaar
31 augustus  Petrus Leonardus van Schie  71 jaar
26 september  Karel Bodrij    73 jaar
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Afscheid Els van Zon 
als gebedsleider

Zondag 11 oktober hebben wij afscheid 
genomen van Els van Zon; zij stopt als 
gebedsleider. 

Els is 22 jaar met veel enthousiasme en 
kundigheid in de vieringen voorgegaan en 
stond altijd open voor nieuwe inzichten 
en bleef cursussen volgen. Afgelopen juli 
wilde Els graag ter afsluiting in een zon-
dagsviering voorgaan, maar helaas i.v.m. 
het coronavirus was dit niet mogelijk. 
Gelukkig konden wij zondag 11 oktober 
toch afscheid van haar nemen, al was het 
niet zoals wij dit voor ogen hadden. Pas-
toor Glas ging voor in de viering en heeft 
haar na afloop toegesproken en haar een 
mooi persoonlijk beeldje overhandigt 
namens de hele parochiekern St. Jan de 
Doper. Ook een mooi boeket bloemen 
mocht niet ontbreken. 

Zij werd bedankt 
met een overwel-
digend applaus 
vanuit de kerk.

Namens de 
Pastoraatgroep, 
Sonja Knelange

Lieve mensen, bedankt!!! 
Bedankt dat ik me als gebedsleidster 
hier op deze plek in onze kerk bij u altijd 
welkom heb gevoeld. Mede daardoor was 
het na al die jaren (22 jaar) nog steeds 
heel bijzonder, ja, voelde ik me bevoor-
recht met die taak. 

Uw vele positieve reacties hielden de 
moed erin, want het ging me heus niet 
altijd gemakkelijk af en ik ben meerdere 
keren ’s zondags om 6 uur opgestaan om-
dat m’n overweging, m’n preek, nog niet 
helemaal was zoals ik hem wilde. Maar 
elke keer heb ik geprobeerd u iets mee te 
geven voor de week die komen ging. 

Eén zo’n reactie wil ik u niet onthouden. 
Iemand zei: Als jij voorgaat is het altijd 
een feestje. En dat deed me goed, want 
naar de kerk gaan moet een feestje zijn. 
We zingen vaak: ‘Vol van verwachting zijn 
wij gekomen…’ En zo voel ik het elke week 
opnieuw. 

Speciaal gaat m’n dank uit naar de koren. 
Ik had nogal eens wat noten op m’n zang 
en altijd weer kon het: die ene nieuwe 
acclamatie of zelfs een nieuw lied instu-
deren. 

Lieve mensen, graag had ik een afscheids-
viering gedaan, maar het virus heeft er-
voor gezorgd dat het niet kon. Toch hoop 
ik, wanneer de gelegenheid er ooit weer 
zal zijn, met u samen koffie te drinken, 
zodat ik alsnog kan trakteren en weer 
veel mensen even kan spreken. 
Tenslotte wil ik nog één keer m’n lijf-
spreuk gebruiken die u misschien onder-
hand wel kent: ‘Waar mensen goed zijn 
voor elkaar, daar komt een stukje hemel 
op aarde…’ Of met andere woorden: 
Waar mensen goed zijn voor elkaar daar 
zien we iets van Gods Koninkrijk. 

Nogmaals: iedereen hartelijk dank voor 
alle goede en mooie uurtjes die ik al die 
22 jaar samen met u heb mogen ervaren. 

Zondag 11 oktober jl. ben ik in de kerk in 
het zonnetje gezet. Pastoor Glas had een 

mooie toespraak en naast een prachtig 
boeket rozen kreeg ik een beeldje waar ik 
achter de lezenaar sta. Veel dank voor dit 
bijzondere moment.

Els van Zon 

Even voorstellen
Vele jaren is Els van Zon bij u/jullie voor-
gegaan als gebedsleider, zij heeft deze 
taak, sinds september, neergelegd. Vanuit 
het team is mij gevraagd dit van haar 
over te nemen. Mijn naam is Astrid de 
Haas-van Schie, ik ben geboren en geto-
gen in Oud Ade en aldaar ook begonnen 
als lectrice. In december 1989 ben ik 
getrouwd met Theo, wij hebben samen 3 
kinderen (inmiddels volwassen, de jong-
ste is 20)  en wonen in Oude Wetering. 
Ook na mijn huwelijk ben ik als lector 
actief gebleven, dit is een jaar of 20 gele-
den uitgebreid met –af en toe- voorgaan 
in een Woord- en Communieviering in de 
Jacobuskerk en later ook in de Petruskerk, 
Huize Jacobus en Alrijne. In de afgelopen 
jaren heb ik een aantal modules pasto-
rale school gevolgd, uiteindelijk ook de 
cursus tot gebedsleidster, deze heb ik in 
maart 2020 afgerond. Naast mijn kerke-
lijk vrijwilligerswerk ben ik werkzaam als 

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Sint Jan de Doperkerk Leimuiden/Rijnsaterwoude

apothekersassistente en farmaceutisch 
consulent. Mocht u nog meer van mij 
willen weten, vraag me gerust! Ik vind 
het belangrijk om sámen met u/jullie de 
geloofsgemeenschap te vormen en hoop 
dat u de huidige 1,5 meter afstand niet 
als een figuurlijk grote afstand voelt om 
mij iets te vragen of gewoon even aan te 
spreken. Ik hoop dat we waardevolle vie-
ringen met elkaar mogen hebben. Graag 
tot een volgende ontmoeting!

Hartelijke groet en Gods zegen gewenst, 
Astrid de Haas

Nieuws van Akkoord – 
kerst komt eraan
De voorbereidingen voor de kerstviering 
zijn gestart! Dit jaar wordt het een héle 
bijzondere viering.

Er mogen niet zo veel mensen in de kerk 
dus de kerk zit snel vol. Maar we gaan 
ervoor zorgen dat iedereen die dat wil de 
viering toch kan meebeleven. We gaan 
gebruik maken van de digitale mogelijkhe-
den! Hoe we dat precies gaan doen weten 
we nog niet, maar het plan is om vooraf 
het kerstspel op te nemen en tijdens de 
viering uit te zenden.

Wil jij ook graag meespelen en 
meezingen? Dat kan!
Het projectkoor start op 24 november. Je 
kunt dan 4 weken met ons mee repeteren 
op dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Maar voordat het zover is zullen we op 
22 november nog meewerken aan een 
viering. Een viering waarin we nadenken 
over delen met elkaar, hart hebben voor 
anderen en er zijn voor elkaar. Dat is héél 
belangrijk, zeker nu. In deze onzekere en 
moeilijke tijd voor iedereen.

Eerste Heilige communie
13 september was het zover. De eerste 
communie van Emma, Duuk, Guus, Mat-
thijs en Pieter. Helaas kon Johnny door 
ziekte in de familie er niet bij zijn. Omlijst 
door de zang van maar liefst twee koren 
(in corona bezetting) en door de extra 
versiering in de kerk, was de reguliere zon-

dagmis omgetoverd naar een zeer speciale 
dienst, die recht deed aan het moment. 
Hulde voor iedereen die hier aan meege-
werkt heeft! 

De zaterdag ervoor was er nog geoefend 
en in augustus was iedereen nog even 
opgefrist en bleek dat de kennis van de 
Ankerzondagen nog goed was blijven 
hangen. Door een strakke bankindeling 
was er ook voor de opa's, oma's en enkele 
peters en meters een plek gevonden in de 
kerk. Om 9.00 uur zat iedereen klaar en 
kwamen de communicantjes, feestelijk ge-
kleed voor dit speciale moment, achter el-
kaar het altaar op om zich voor te stellen. 
En een dik uur later kon iedereen buiten 
op het kerkplein in de zon nog even met 
elkaar de ervaringen uitwisselen. Ondanks 
de omstandigheden is het gelukt deze 
vijf kinderen hun moment te geven en ze 
hebben er van genoten.
Baldwin & Chantal

PS: Op 27 september heeft Johnny in Aar-
landerveen zijn Eerste Heilige Communie 
kunnen doen.

Zondag 13 september mochten we onze 
Eerste Heilige Communie doen. De kerk 
was versierd met onze foto’s, bloemen 
en ballonnen. Het was fijn dat mijn opa, 
oma’s en andere mensen erbij konden zijn. 
Gelukkig paste ik mijn kleren nog die we 
in maart al gekocht hadden. Het was een 
mooie viering en een hele leuke dag.
Guus

Zondag 13 september heb ik mijn commu-
nie gedaan. We waren met 5 kinderen en ik 
was het enige meisje. Johnny kon niet mee-
doen omdat hij in quarantaine was.
We mochten aan het begin met onze doop-
kaars en bloemen door de kerk lopen. Het 
kinderkoor, waar ik in zing, heeft gezongen 
samen met een paar mensen van het ge-
mengde koor met meester Theo. Voor we 

de communie kregen, moesten we onze 
handen ontsmetten. De kapelaan heeft 
ons de communie gegeven. Ook hebben 
we bloemen naar Maria gebracht. Ik vond 
het best een beetje spannend. het was een 
mooie viering. Thuis vierden we nog een 
klein feestje met een mooie taart. 
Emma

Gerardus kalender 2020 
te koop!!! 
De Gerarduskalenders die uitgebracht 
wordt door Klooster Wittem is een 
scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een mooie spreuk die opbeurt 
of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: 'Elke dag een beetje spirit' Op de 
achterkant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels 
en informatie over verschillende onder-
werpen. De kalender is bedoeld om elke 
dag goed te kunnen beginnen met een 
positief gevoel. De opbrengst van deze 
kalender komt helemaal ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster Wit-
tem worden georganiseerd. 
Wilt u voor 2021 zo'n mooie Gerardus 
kalender? Dan kunt u deze bestellen 
bij: Sonja Knelange tel:  0172-509221 
of email naar carl-en-sonja-knelange@
ziggo.nl. Prijs kalender + schild : € 7,95.

Allerzielen in het Licht 
2 november 
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
van de Samenstromen is het nog niet 
bekend in hoeverre corona van invloed 
gaat zijn op de uiteindelijke invulling van 
deze dag. Wilt u de bijgevoegde inlegpa-
gina goed lezen!

Met vriendelijke groet, 
De pastoraatgroep

Lief en leed
Overleden
28 september  Hendrika Johanna Markwat-Peters 77 jaar
06 oktober  Cor Straathof- van der Weijden  90 jaar
08 oktober  Martien de Rijk    89 jaar
08 oktober  Sjaak Senne    74 jaar
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Dinsdagmorgen in 
Oud Ade

Reserveren voor de 
weekendvieringen
Begin oktober zijn de coronaregels aan-
gescherpt en mogen we nog maar 30 be-
zoekers ontvangen in een viering. Daar-
om is vooraf reserveren weer verplicht. 
Dat kan telefonisch bij het secretariaat 
in Rijpwetering op maandag- en woens-
dagochtend van 9.00 – 10.30 uur, tel.071-
5018278, in de week voorafgaand aan de 
viering. En er geldt een dringend advies 
voor de aanwezigen om een mondkapje 
te dragen in alle vieringen, dus ook op 
dinsdagmorgen.

Allerzielenviering in 
Rijpwetering
Zondag 1 november om 10.00 uur is er in 
Rijpwetering een gebedsviering bij gele-
genheid van Allerzielen. Dit is een beslo-
ten viering voor parochianen waarvan het 
afgelopen jaar een familielid is overleden. 
Zij hebben hiervoor een persoonlijke uit-
nodiging ontvangen.

Deze viering is direct of op een later tijd-
stip te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Beste dorpsgenoten 
en parochianen,
Afgelopen juni hebben wij in het kader van 
Actie Kerkbalans, in elke brievenbus, van 
ieder huis, in beide dorpen, een envelop 
met inhoud gedaan. Die inhoud zal u niet 

zijn ontgaan. Het was en klein boodschap-
pentasje met de silhouetten van zowel de 
Ripse als de Oudase kerk daar op afge-
beeld. Een praktisch, herbruikbaar tasje. 
Duurzamer dan de wegwerptasjes die nog 
steeds hier en daar gebruikt worden én 
je komt er leuk mee voor de dag. Trots op 
onze kerken, dat draag je er letterlijk mee 
uit. En over deze twee kerken, met name 
het in stand houden hiervan, daarover 
ging de brief, die óók in de envelop zat.

Wij hopen dat u de inhoud van deze 
brief hebt gelezen. U kunt zich dan waar-
schijnlijk ook nog herinneren dat er een 
grafische voorstelling is gegeven van uw 
bijdragen aan het permanente onderhoud 
van deze gebouwen. Het beeld is zorgelijk, 
zeker als je de geschetste daling doortrekt 
naar de toekomst. Dit jaar hebben ook 
nog eens te maken met de gevolgen van 
het coronavirus. De inkomsten uit kerkcol-
lecten zijn fors afgenomen. Een moeilijke 
tijd dus, maar daar zijn we niet enig in. Als 
beheercommissie, verantwoordelijk voor 
de instandhouding van de kerken, willen 
wij samen met u deze dalende trend een 
halt toe roepen, liever ombuigen. 

Positief is dat wij verwachten dat de bij-
dragen uit de Actie Kerkbalans dit jaar óp 
het niveau, of net iets daaronder, uit gaat 
komen ten opzichte van vorig jaar. Dat is 
niet zeker; het jaar duurt immers nog een 
paar maanden. Er zijn ook twee gezinnen 
die hun jaarlijkse giften hebben vastge-
legd in een meerjarige overeenkomst met 
ons. Dat geeft meer fiscale aftrekmogelijk-
heden dan een gift zonder een dergelijk 
contract. Heeft u hiervoor interesse, laat 
het Dammes van der Poel (06-11351504) 
of Piet Alkemade (071-5012205) weten. 
Heel veel dank aan allen die gehoor heb-
ben gegeven aan onze oproep om te 
steunen. 

Dan hebben we met betrekking tot de 
collectes nog steeds het lek van de co-
ronacrisis niet boven water. Ook deze 
bron van inkomsten is hard nodig voor 
het eerder genoemde kerkonderhoud. 
We hebben ook niet de illusie dat we dat 
nog goed kunnen maken. Iedereen moet 

een deel van de pijn dragen. Toch willen 
wij hiermee vragen, indien u nog geen 
opvolging hebt gegeven aan de brief van 
juni, dit alsnog te doen. U helpt daar de 
gemeenschap Rijpwetering/ Oud Ade ge-
weldig mee. 

Dit zijn onze bankrekeningnummers:
Oud Ade:  NL14 RABO 0301 1076 88
Rijpwetering: NL51 RABO 0301 1162 37

Namens de beheercommissie hartelijk dank!

Viering Eerste Heilige 
Communie 6 en 20 
september in Rijpwetering
De weg naar de viering was er een met 
hobbels. Het coronavirus maakte al dat 
de viering werd uitgesteld van het voor-
jaar naar de herfst. Helaas voor de com-
municantjes konden ze niet allemaal in 
één viering tegelijk, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Het weer werkte beide 
dagen goed mee. 

Op woensdag 2 september werd de boel 
weer opgefrist voor de communicantjes. 
Samen met de kapelaan en de leden 

Oud Ade/Rijpwetering

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

3 november 9.00 uur: eucharistie, 
voorganger pastoor J. Glas.
17 november 9.00 uur: eucharistie, 
voorganger pastoor J. Glas.
1 december 9.00 uur: eucharistie, 
voorganger kapelaan B. van Paassen.
Voor deze vieringen hoeft niet te worden 
gereserveerd.



24     www.rkgroenehart.nl

van de voorbereidingsgroep konden de 
kinderen oefenen voor de grote dag. Een 
speurtocht, een lekker koekje en limona-
de. De eerste ervaring met de hostie was 
voor ieder kind verschillend. Julie haar 
woorden: “ het smaakt raar”. Ze had de 
lachers op haar hand. Die uitspraak bleef 
gelukkig tijdens de dienst achterwege. De 
dienst was erg feestelijk. Het kinderkoor 
en de kapelaan maakten er samen met 
de communicantjes een waar feest van. 
De voorbeden waren goed thuis geoe-
fend en communicantjes deden het heel 
goed. Roel heeft zelfs alle voorbeden in 
zijn eentje gedaan. Het stampen en het 
klappen van het kinderkoor tijdens de 
dienst van de 20ste deed de kerk op haar 
grondvesten trillen. Gewoon een 3D erva-
ring van de mis :)
De kinderen vonden dat de kapelaan het 
goed deed en heel aardig was. En als af-
sluiting hebben ze met elkaar een gekke 
foto gemaakt in de tuin van de pastorie. 

Namens de communicantjes en de ou-
ders gaat onze dank uit naar de voorbe-
reidingsgroep, de kapelaan en het koor. 

Wietske Straathof, moeder van Julie

Open monumenten-
dag 2020
Het thema was Leermonumenten, reden 
voor de beheercommissie een mooi pro-
gramma te maken waarin dit tot leven 
komt.

In Rijpwetering was er in overleg en 
samenwerking met stichting Oud-Alke-
made een presentatie door Jan Kuipers, 
die het lijvige boek ‘De Heerlijkheid Alc-
kemade’ heeft geschreven. Jan bedankte 
zijn leermeesters en legde uit dat het 
prentenboek zijn inspiratie was om de 
verhalen op te tekenen in het genoemde 
boek.
 
De presentatie bestond uit de passage 
over pastoor Antonius van der Plaat 
(15-12-1605/17-8-1678), bijgenaamd de 
blijver vanwege zijn trouw aan de lokale 
bevolking, en zijn klopje Diewertje Ly-
claes (17-6-1687/ 31-12-1979). Zij is de 
1e op portret gezette inwoonster van 
Alckemade en was een welgestelde gulle 
schenkster aan de kerk en de heilige 
geest Armen. De Blijverpolder en Lijker-
polder zijn naar hen verwijzend. Alsmede 
over de Paepsgezinde familie van Was-
senaer- Duvenvoirde, toenmalig bestuur-
der van de statie. 

Het boek beschrijft het ontstaan van 
gebied tussen Haarlem en Leiden vanaf 
het jaar 1000, aangevuld met heerlijke 

verhalen over de laatste 100 jaar. Waar-
bij het leven van alle dag uit de mond 
van tuinder Gerrit Kuipers en overleven-
den van de laatste generaties tot leven 
worden gebracht. 

Eveneens was er een fotowedstrijd van 
en in ons monumentale kerkgebouw 
waarin een zee van beeld- schilder- en 
houtsnijwerk te bezichtigen is. De win-
naar B. Weterings heeft een vrijkaart 
gekregen voor museum Catharijne Con-
vent in Utrecht. 
Onder de tonen van het orgel, bespeeld 
door Jan van der Heide, was het een fijne 
dag die door bijna 100 belangstellenden 
werd bezocht. We danken allen voor hun 
inbreng en inzet en kijken weer uit naar 
volgend jaar.

PS: Voor degene die een mooi cadeau 
zoeken: het is verkrijgbaar bij boekhan-
del Veenerick, ISBN 9789402194432 of 
bol.com www.bravenewbooks.nl/ger-
rit_en_jankuipers

Namens de beheercommissie, 
Ben van den Ing

Lief en leed

Overleden
21 september Simon Johannes van der Geest  83 jaar

Gedoopt
13 september Maja Disseldorp, dochter van Rob en Agnieszka Disseldorp

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Oud Ade/Rijpwetering
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Vanuit de BCP
Monumentale wilg 
Mariakerk 
In augustus is de prachtige wilg bij de 
Mariakerk zwaar beschadigd door de 
storm. Er zijn een aantal takken uit 
gewaaid. Daardoor hangt de boom nu 
naar één kant over het Mariakapelletje. 

Er is onderzocht of de boom kan blijven 
staan. Dit lijkt niet verantwoord. Wan-
neer er aan de kant van de Mariakapel 
ook takken afscheuren zouden die op 
het kapelletje kunnen vallen. Daarom is 
besloten de boom te laten verwijderen. 
Dit zal dit najaar gebeuren.

Begraafplaats 
Weteringlaan
De oude begraafplaats aan de Wete-
ringlaan is al lang geleden geruimd. De 
grond zal verkocht worden. Er is al een 
tijdje contact met een gegadigde. Inmid-
dels is het perceel geheel overwoekerd. 
Om overlast te voorkomen worden de 
struiken en bomen binnenkort zoveel 
mogelijk opgeruimd. 

Corona-perikelen
Begin oktober werd duidelijk dat we met 
maximaal 30 personen een viering mo-
gen bijwonen. Voor de beheercommissie 
en pastoraatgroep was dat een grote 
tegenvaller. In voorgaande maanden 
hebben we veel geregeld om met zo veel 
mogelijk parochianen zo veilig mogelijk 
samen het geloof te kunnen vieren. 

Nu moeten we streng zijn en kunnen we 
niet iedereen toelaten die graag naar de 
kerk wil. We proberen zo goed mogelijk 
iedereen een keer een plaats te geven. 
We hopen dat u hier begrip voor heeft.

John van Velzen, secretaris BCP

Herinnering Actie 
Kerkbalans 2020
Beste parochianen,
In de Samenstromen van oktober hebben 
wij u al geïnformeerd over een herinne-
ringsactie Kerkbalans 2020.
De Actie Kerkbalans is voor uw parochie-
kern een belangrijke bron van inkomsten. 
Met deze Actie kerkbalans vragen wij u – 
zeg maar – uw contributie van uw vereni-
ging te voldoen. Uw parochiekern is finan-
cieel zelfstandig.  Ze krijgt geen subsidie. 
Onderhoud van het gebouw, de koffie, 
maar ook het personeel en missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld. 
Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Dit jaar is er tot eind september door u 
een bedrag ad. € 93.306,- geschonken. 
Een heel mooi bedrag en tot onze blijd-
schap wat hoger dan afgelopen jaar op 
hetzelfde tijdstip. Na jarenlange daling, 
nu mogelijk de weg weer wat omhoog? 
We hopen het!

Echter, de begroting voor het lopende 
jaar 2020 is negatief en het resultaat ziet 
er, mede als gevolg van de corona-crisis, 
zeker niet positiever uit. Met kosten-
beheersing en de grote kosteloze inzet 
van de vele vrijwilligers, proberen wij dit 
uiteraard te beperken, maar de door-
lopende kosten en minder inkomsten 
blijven een feit.
Met als motto “Kijk om naar elkaar” heb-
ben wij hebben hierop besloten een 
herinneringsactie te starten. Een Actie 
naar parochianen welke dit jaar nog 
geen bijdrage hebben gedaan. In een 
aparte brief bij deze Samenstromen 
wordt het verzoek gedaan alsnog bij te 
dragen. Wij hopen van harte dat ieder 
zich geroepen voelt een bijdrage te 
doen, onze grote dank alvast.

Hebt u geen herinnering ontvangen en 
hebt u toch de wens nog wat extra bij te 
willen dragen?, dan is dit uiteraard ook 
erg welkom! 

U kunt uw bijdrage  overmaken op reke-
ning NL09 RABO 03011 26402 t.n.v. H. 
Franciscus BCP R’Veen-OW-NW met ver-
melding van “Aktie Kerkbalans 2020”. 
Deze bijdrage komt rechtstreeks ten 
goede aan uw parochiekern en kunnen 
wij als parochiekern anderen helpen en 
de boodschap van het Katholieke geloof 
blijvend in praktijk  brengen. “Omzien 
naar elkaar” is hiermee ook “omzien naar 
uw kerkgemeenschap”.

Nogmaals, allen onze dank en hartelijke 
groet.

Namens de Beheer Commissie Parochiekern 
en werkgroep Kerkbalans Emanuel 
Parochie H. Franciscus, Wim van Klink, 
voorzitter BCP

De klokkentoren van de 
H. Petruskerk

Als je al fietsend een dorp of stad nadert 
is de kerktoren vaak als eerste te zien. Die 
opvallende plek wordt in Roelofarends-
veen ingenomen door de watertoren. 
Voor de klokkentoren van de Petruskerk, 
zul je een stukje verder het Noordeinde 
op moeten fietsen.

Franciscus parochie H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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H. Petruskerk en H. Mariakerk

Dan zie je de mooie gerenoveerde kerk 
met toren. Maar niet te vaak omhoog kij-
ken want de duiven hebben bedacht, dat 
de toren daar voor hun is gebouwd. Hele 
families duif zitten daar gezellig koerend 
bij elkaar. Dat zou geen probleem zijn als 
duiven niet zo vaak zouden moeten…ja 
inderdaad. Zodat de tegels aan de ingang 
van de kerk een vervelend tapijt van uit-
werpselen vormen.

Er is al van alles bedacht om de toren 
minder aantrekkelijk te maken voor de 
duiven, tot nu toe zonder resultaat.
In vele oude kerken kun je de klokkento-
ren van binnenuit beklimmen. Helaas is 
dat in onze toren niet mogelijk. Je moet, 
via klimbeugels naar boven, zodat alle 
werkzaamheden aan of in de toren per 
hoogwerker moeten gebeuren.

In het verleden is er al eens een net aan 
de binnenkant van de houten planken 
aangebracht. Die planken staan schuin 
om de klokken heen, om zo het geluid 
mooi optimaal over ons dorp te laten 
horen. Maar dat net had verder geen af-
schrikwekkend effect op de duiven.
Met een hoogwerker is onderhoud aan de 
klokkentoren uitgevoerd en tegelijkertijd 
een net aan de buitenkant van de plan-
ken aangebracht zodat de duiven geen 
houvast meer hebben en hun heil hopelijk 
elders gaan zoeken.

Er moest recentelijk een reparatie worden 
gedaan aan de angelus klok. Een klok die 
in vroegere tijden driemaal daags luidde, 
maar tegenwoordig uitsluitend het mid-
daguur en het avonduur aangeeft. Met de 
hoogwerker kon nu ook de reparatie aan 
de klok worden verricht.

Sam Boekel Onderhoudsgroep 

Vanuit de pastoraatgroep

Allerzielenviering
Helaas hebben we het aantal kerkgangers 
weer moeten terugbrengen naar 30 men-
sen. Dit betekent dat het herdenken van 
onze overleden parochianen heel sober 
zal verlopen. Wij nodigen u uit om thuis 
met de nabestaanden mee te vieren en 

daar een kaars aan te steken, een bloem 
neer te zetten en in verbondenheid mee 
te bidden. Het zijn donkere tijden, een 
lichtpuntje voor mensen die eenzaam en 
verdrietig zijn is daarom erg welkom.

Berichten vanuit 
de parochie
We waarderen uw berichten in de brie-
ven- en ideeënbus, leuk dat u meedenkt 
en suggesties aanreikt. Soms treffen we 
berichten aan zonder naam erop, dat 
vinden wij jammer, zo missen we de mo-
gelijkheid om persoonlijk te reageren. Wilt 
u daarom altijd uw naam en eventueel 
telefoonnummer noteren op de berichten 
die u ons stuurt?

Inzegening Mariabeeld 
Mariakerk
Op 12 september jl. werd na een speciale 
viering in de Mariakerk het Mariabeeld 
ingezegend. Een bijzonder moment van 
dankbaarheid, waarbij aan het einde van 
de plechtigheid de aanwezigen in proces-
sie de kerk verlieten en zich verzamelden 
rondom het Mariabeeld voor de inzege-
ning. Na afloop was er een gezellig sa-
menzijn (op gepaste afstand).

Presentatie kapelaan 
Van Paassen
Op vrijdag 2 oktober jl. is kapelaan G.A.C. 
van Paassen, priester van het bisdom 
Rotterdam, geïnstalleerd als nieuw lid van 
het pastoraal team van de HH. Clara en 
Franciscusfederatie. De installatie werd 
verricht in de Petruskerk door vicaris-
generaal A.J. van Deelen.

Kapelaan Van Paassen is direct na zijn 
benoeming in maart begonnen als lid 
van het pastoraal team, wellicht heeft u 
al live of via de media met hem kunnen 
meevieren. We zijn zeer dankbaar dat we 
deze presentatie nog met een “volle” kerk 
konden vieren, het was daardoor erg fees-
telijk en vreugdevol. Na afloop van de vie-
ring werden de genodigden in de gelegen-
heid gesteld kapelaan Van Paassen kort te 

ontmoeten. Wij zijn erg blij dat kapelaan 
Van Paassen ons team is komen verster-
ken en wensen hem een waardevolle en 
vreugdevolle tijd toe in onze federatie.

TV-viering met 
volwassen doop
4 Oktober hebben wij, op de feestdag 
van onze patroonheilige Franciscus, een 
prachtige televisiemis met een speciaal 
accent gevierd. Franciscus Antonius 
Raaphorst ontving drie sacramenten: de 
doop, het vormsel en de eucharistie. Zijn 
stralende gezicht sprak boekdelen! U kunt 
de viering terugzien via uitzending gemist. 
We hebben ons ingezet om iedereen een 
goede plaats aan te bieden. Vele positieve 
reacties bevestigen dat velen in de kerk 
en thuis het als bijzonder en mooi hebben 
ervaren. Frank, van harte gefeliciteerd! 
Welkom in onze gemeenschap.

Schriftinstuif
In verband met corona zal de schriftinstuif 
tot nader order niet doorgaan.
Namens de pastoraatgroep, 
Ellen v.d. Willik

Eerste Heilige 
Communievieringen 2020
Zondag 20 september en zaterdag 26 sep-
tember hebben 22 kinderen  hun Eerste 
Heilige Communie ontvangen. In mei kon 
het helaas niet doorgaan, omdat we toen 
niet naar de kerk konden, vanwege het co-
ronavirus. We hebben toen in overleg met 
het Ankerteam besloten, om in het najaar 
een eenvoudige Eerste Heilige Communie 
viering te doen. We hopen in 2021 een 
feestelijke dankviering te kunnen organi-
seren met alle familie en parochianen.

De kinderen zagen er prachtig uit in hun 
mooiste kleding in het midden van de 
kerk, ze hadden allemaal een taak in de 
viering, een stukje lezen of een kaars of 
bloemen bij Maria brengen. We hopen ze 
nog vaak in de kerk terug te zien met hun 
familie.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
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Het Babyhuis Leiden 
is geopend
Twee jaar geleden hadden wij het sym-
posium in de Petruskerk met het thema: 
'Wees getuige'.

Barbara Muller kwam toen spreken over 
het Babyhuis dat zij begonnen was. Ook 
vertelde zij over de komst van een baby-
huis in Leiden. Onze PCI-en hebben daar 
toen in november het diaconieweekend 
aan besteed en geld opgehaald. Nu 
schrijft Barbara Muller ons het volgende:

Na een verbouwings- en ontwikkelingspe-
riode van 2,5 jaar was de opening van de 
nieuwe vestiging Leiden op 10 september 
2020 een feit. Wethouder Marleen Da-
men knipte het lintje door en benadrukte 
in haar speech het belang van de komst 
van het Babyhuis. Er is grote behoefte 
aan onze voorziening en deze past geheel 
binnen de doelen die de gemeente heeft 
gesteld zich in te spannen voor kwetsbare 
zwangere vrouwen. De feestelijke ope-
ning werd, ondanks alle corona maatre-
gelen, toch een succes. Er was voldoende 
tijd om iedereen rond te leiden in kleine 
groepjes. Er was veel interesse vanuit de 
professionele ketenpartners, sponsoren, 
het bisdom en parochie en vrijwilligers. 
De reacties waren ontroerend mooi. Be-
wonderenswaardig hoe ons nieuwe kern-
team al vol passie kon vertellen over onze 
missie in Leiden. Dank aan alle bezoekers, 
voor het tonen van zoveel interesse, de 
mooie bloemen, luiertaarten en leuke 
cadeautjes. We kregen zelfs de spaarpot 
van een 9-jarig jongetje, hoe lief is dat? 
Het nieuwe Babyhuis wordt omarmd en 
dat doet ons goed.

Werken voor het Babyhuis is elke dag 
een cadeau. Niet alleen voor de mede-
werkers, juist ook voor de vrijwilligers. Zij 
vormen het warme hart van onze organi-
satie. De babyhuizen hebben ruimte voor 
aanname van nieuwe vrijwilligers, die een 
uitgebreid opleidingsprogramma krijgen. 
Wij investeren met liefde in deze gewel-
dige groep mensen.

Wil jij op een andere manier een bijdrage 
leveren, dan kan dat natuurlijk ook. Word 
vriend van het Babyhuis, koop een van 
de boeken van Barbara Muller of doe 
een eenmalige donatie. Jouw steun en 
vertrouwen maken dat wij ons belangrijke 
en impactvolle werk voort kunnen blijven 
zetten. Juist in deze moeilijke tijd, waar 
corona grote invloed heeft. Samen komen 
wij erdoorheen!

Meer informatie over vrijwilligerswerk of 
op een andere manier een bijdrage leve-
ren, vind je op www.het-babyhuis.nl. 
Je kunt ook direct mailen naar 
Odile@het-babyhuis.nl.

Diaken André van Aarle

Adventsactie: 
Akkers voor ontheemde 
gezinnen in DR Congo

Denkt u wel eens: heeft het wel nut om 
geld te geven aan Advents-/Vastenactie? 
Een druppel op een gloeiende plaat? Ze-
ker wel, die druppel is groots, want door 

uw donaties kunnen wereldwijd héél veel 
arme kinderen naar de basisschool en 
deze school afmaken. Vooral voor meisjes, 
die anders van school werden gehaald om 
in het huishouden te helpen en voor hun 
broertjes en zusjes te zorgen. Vaak wor-
den ze op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en 
krijgen ze veel te jong kinderen.

Leslokalen kunnen worden gebouwd, 
schoolspullen en -uniformen gekocht/
genaaid, leerkrachten opgeleid en betaald. 
Vaak krijgen de kinderen een maaltijd, 
zodat hun leerprestaties aanzienlijk verbe-
teren. Zoals tijdens de laatste Vastenactie-
periode is er heel veel "oud" gereedschap 
en naaimachines ingezameld; deze zijn 
vakkundig hersteld en verscheept. Hier-
mee kunnen nu veel kinderen én jongeren 
een beroepsopleiding volgen om zo aan 
een betere toekomst te kunnen werken.

Tijdens de Vastenperiode 2019 heeft de 
MOV-werkgroep actie gevoerd voor Tanza-
nia, waar bronnen ontdekt werden, stuw-
meren gemaakt, waardoor in verschillende 
dorpen waterpompen aangelegd konden 
worden. De hygiënelessen hebben werke-
lijk geleid tot een betere gezondheid.

OMZIEN naar de ander  

Clara & Franciscus Omzien
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Helaas lijden nog steeds veel mensen 
honger, waardoor ze in een vicieuze cir-
kel van armoede en ondervoeding ko-
men. De federatieve MOV-werkgroep wil 
door de Adventsactie mensen in Congo 
helpen te ontsnappen aan deze cirkel. 
Er zullen projecten worden ondersteund 

die ervoor zorgen dat gezinnen zelf 
groente, granen en fruit kunnen ver-
bouwen en zo leren te beschikken over 
gezond en gevarieerd voedsel.
Wij hebben er zin in om u tijdens de Ad-
ventsperiode hier meer over te vertellen. 
We organiseren een bijzondere Advents-

maaltijd met Congolese recepten, coron-
aproof. Zie hieronder de eerste informa-
tie. In de Samenstromen van december 
volgt meer informatie hierover. 

Wanneer u niet in onze kerken aanwezig 
kunt zijn, kunt u doneren op de website 
van de Adventsactie via de link: Https://
www.vastenactie.nl/projecten/akkers-
voor-ontheemde-gezinnen-in-dr-congo 
of overmaken via IBAN NL89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Is corona door God bedacht? vroeg een kind aan mij
Dat is een lastige vraag. Sommigen zul-
len snel NEE zeggen. Maar anderen zeg-
gen: In de Bijbel staan toch ook verhalen 
dat God plagen stuurt? Het is moeilijk. 
Maar één ding weten we als gelovigen 
wel zeker: Deze wereld is niet de wereld 
zoals God die bedoeld heeft. Onze wereld 
is mooi, dat is waar.  Maar de wereld is 
ook verscheurd. Mensen maken oorlog, 
pesten elkaar. Ook de dierenwereld kan 
wreed en hard zijn en er zijn ziektes en 
dood. Dat was niet zo bedoeld. In de Bij-
bel lezen we dat we bedoeld zijn om bij 
en met God te leven. 

Het rare is dat we misschien wel kun-
nen zeggen dat God corona niet bedacht 
heeft, maar Hij houdt het ook niet tegen. 
Dus als je gelooft in God, dan kun je in-
derdaad nadenken of er een betekenis 
aan corona zit. Wat kunnen wij er van 
leren? Wat verwacht God van jou en mij? 

Wij hebben veel welvaart. Alles is te koop. 
Maar we weten ook dat wij de aarde, 
die wij gekregen hebben, uitbuiten. We 
plukken de aarde leeg. Geld en spullen 
zijn voor de mensen heel belangrijk ge-
worden. Zelfs onze medemensen zien we 
soms als middel die we kunnen gebrui-

ken. We zien vaker in de geschiedenis dat 
er opeens een virus komt en dat mensen 
dan gaan nadenken: Waar zijn wij mee 
bezig? Wat is eigenlijk in ons leven het 
belangrijkste? Dat weten we diep in ons 
hart wel. Dat is namelijk:
God liefhebben met hart en ziel en je 
naaste liefhebben als jezelf. 

Ik ben er wel zeker van dat God deze pe-
riodes gebruikt om ons weer te laten zien 
wat belangrijk is. En dat mogen wij nu 
weer ontdekken.

Diaken André van Aarle

Adventsmaaltijd op 
11 december gaat door
Niet op de manier zoals u van ons 
gewend bent. Maar we hebben een 
oplossing gevonden om dit toch  
coronaproof te doen.
U eet lekker thuis met recepten uit 
Congo…

U kunt kiezen uit twee opties:
• U koopt de recepten en u maakt dit 

zelf klaar.
• U bestelt klaargemaakt eten en dit 

wordt bij u thuisbezorgd.

In de Samenstromen van december 
leest u hier meer over.
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Algemeen

Boekbespreking: 
Tom Wright, God en de pandemie
Corona, corona, overal hoor er over praten. 
En nu ook nog een boek?

Ja, want dit boek van een Anglicaanse bisschop is anders, nuch-
ter en inspirerend.

Veel mensen geloven in samenzweringsverhalen. Is het een 
straf van God?  Of het einde van de wereld? Is dit een kans om 
mensen te bekeren ? Tom Wright vindt dat – met de bijbel in 
zijn hand – geen goede vragen. Het is geen straf. Jezus zei : Je 
ziekte is geen straf van God. Het is geen eindtijd. Ook in Jezus 
tijd waren er rampen en oorlogen. Jezus zei: Wees niet bang, 
vertrouw op mij.

En de bijbelse Job was een gelovig en goed mens en toch kreeg 
hij veel te verduren aan verdriet en verlies. Corona gebruiken 
om mensen te bekeren is niet hetzelfde als de boodschap van 
Jezus.

Veel belangrijker is wát wij kunnen doen. Wij, die in Jezus 
geloven, kunnen verschil maken. We kunnen bidden, klagen, 
roepen – ook voor mensen die niet (meer kunnen) bidden. 
En we kunnen erbij blijven, niet weglopen en zo de liefde van 
God laten zien. In het begin van de kerk waren er ook ziektes. 
Meestal  vluchten de rijken de stad uit en lieten de zieken 
aan hun lot over. Maar christenen waren anders. Zij bleven 
om voor zieken te zorgen. ‘Waarom doen jullie dit?’, vroegen 
mensen? ‘Nou’, antwoorden zij, ‘wij zijn volgelingen van Jezus. 
Hij betaalde met zijn leven om ons te redden. Daarom durven 
ook wij ons leven op het spel te zetten.’ Niet dat wij onkwets-
baar zijn en niet ziek kunnen worden. We moeten niet roe-
keloos zijn. Maar we kunnen wel helpen. Er zijn voor wie zich 
alleen voelt en zo verschil maken. Omdat Jezus dat ook deed 
en zo de dood overwon.

Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Heilige Martinus van Tours
De patroonheilige van de kerk in Noorden is Martinus van 
Tours. Martinus was een jonge Romeins soldaat in de 4e eeuw 
na Chr. toen hij zich bekeerde tot Jezus. Als Romeinse cavalerist 
kwam hij voor de poorten van Amiens een bedelaar tegen die 
rilde van de kou. Dat raakte Martinus en trok zijn zwaard waar-
mee hij zijn soldatenmantel in tweeën sneed en de helft schonk 
aan de bedelaar. In een droom verscheen Christus die hem 
dankte voor zijn actie.

Martinus werd geloofsleerling en ontving uiteindelijk het doop-
sel en vormsel. Later stichtte hij een klooster bij Poitiers, waar 
hij als monnik leefde. Na zijn priesterwijding werd hij in 372 
tot bisschop van Tours gekozen. Als bisschop had hij veel aan-
dacht voor de armen. Zijn graf ligt in de kathedraal van Tours. 
Hij was de eerste niet-martelaar die als heilige vereerd werd.

Martinus' halve mantel (in het Latijn cappa, verkleinwoord cap-
pella) werd een reliek, die op een speciale plaats in het druk-
bezochte pelgrimsoord Tours werd bewaard. 'Kapel', afgeleid 
van cappella werd sindsdien het woord voor 'devotieplaats' of 
'bedehuisje'. Een ander Latijns woord voor mantel is pallium. 
Daarvan is het Nederlands woord 'palliatief' afgeleid. In de pal-
liatieve zorg wordt een stervende liefdevol verzorgd.

Op 11 november vieren we zijn gedachtenis. Sinds de twintigste 
eeuw gaan kinderen op deze dag -Sint Maarten - langs de deu-
ren en vragen dan in ruil voor een liedje lekkernijen. 

Martinus omhelst de arme
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
31 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon (cantors)
• Allerheiligen
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Allerheiligen
• J. Glas 

zondag 
1 november

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

10.00 uur + 19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• Allerzielen
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Gebedsviering
• Caecilia
• Allerzielen
• M. Hoogenbosch 

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

maandag 
2 november

10-12 uur + 14-16 uur
•  Herdenking overledenen (Allerzielen)

19.00 uur
• Gebedsviering
• Caecilia
• Allerzielen
• A. van Aarle

zaterdag 
7 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre (cantors)
• B. van Paassen  

zondag 
8 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together (cantors)
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans (cantors)
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Patroonsfeest
• H. van de Reep

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Caecilia
• A. Beenakker   

zaterdag 
14 november 
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantorij
• Parochiaan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 
15 november  
Weekend van de 
Diaconie

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Spirit (cantors)
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Orgelbegeleiding
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Orgelbegeleiding
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

zaterdag 
21 november

19.00 uur
• Eucharistieiering
• Cantors
• B. van Paassen  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

zondag 
22 november

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantorij
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 
28 november
1ste Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Caecilia
• A. van Aarle  

zondag 
29 november 
1ste Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors Lord's Voice
• Kinderkerk/Crèche
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Leden van Kinderkoor De Vrolijke Noot
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro (cantors)
• J. Glas 

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

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

zaterdag 
5 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

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

zondag 6 
december 
2de Advent

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Jubilans (cantors)
• H. van de Reep

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Orgelbegeleiding
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre (cantors)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur Iedere woensdag een viering om 19.00 uur Iedere donderdag een viering
om 9.00 uur

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

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

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

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
31 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon (cantors)
• Allerheiligen
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Allerheiligen
• J. Glas 

zondag 
1 november

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

10.00 uur + 19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• Allerzielen
• A. van Aarle  

19.00 uur
• Gebedsviering
• Caecilia
• Allerzielen
• M. Hoogenbosch 

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

maandag 
2 november

10-12 uur + 14-16 uur
•  Herdenking overledenen (Allerzielen)

19.00 uur
• Gebedsviering
• Caecilia
• Allerzielen
• A. van Aarle

zaterdag 
7 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre (cantors)
• B. van Paassen  

zondag 
8 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together (cantors)
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans (cantors)
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Patroonsfeest
• H. van de Reep

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Caecilia
• A. Beenakker   

zaterdag 
14 november 
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantorij
• Parochiaan  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 
15 november  
Weekend van de 
Diaconie

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Spirit (cantors)
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Orgelbegeleiding
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Orgelbegeleiding
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

zaterdag 
21 november

19.00 uur
• Eucharistieiering
• Cantors
• B. van Paassen  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

zondag 
22 november

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantorij
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 
28 november
1ste Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Caecilia
• A. van Aarle  

zondag 
29 november 
1ste Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors Lord's Voice
• Kinderkerk/Crèche
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Leden van Kinderkoor De Vrolijke Noot
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro (cantors)
• J. Glas 

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

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

zaterdag 
5 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

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

zondag 6 
december 
2de Advent

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Jubilans (cantors)
• H. van de Reep

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Orgelbegeleiding
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre (cantors)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas  

wekelijks Iedere woensdag een viering om 9.00 uur Iedere woensdag een viering om 19.00 uur Iedere donderdag een viering
om 9.00 uur

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

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

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

 

NOVEMBER 2020
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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 
31 oktober

zondag 
1 november

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia (cantors)
• Allerheiligen
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• Allerzielen
• J. Glas 

10.00 uur
• Gebedsviering
• Cadans (cantors)
• Allerzielen
• J. Glas  

10.00 uur
• Gebedsviering
• Joy (cantors)
• Allerzielen
• M. Hoogenbosch 

maandag 
2 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• St. Caecilia (cantors)
• Allerzielen in het Licht
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• Allerzielen
• J. Glas 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen (PKN-kerk)
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
7 november

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Resonans (cantors)
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantor
• Th. Dingjan 

zondag 
8 november

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ & Little Stars (o.v.b.)
• TV-viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Locate: De Schuur (herdenking van
   de kerkbrand)
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
14 november
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• H. van de Reep  

zondag 
15 november 
Weekend van de 
Diaconie

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• St. Caecilia (cantors)
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith (cantors)
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW (cantors)
• J. Glas

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• Gebedsleider 

zaterdag 
21 november

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW (cantors)
• A. van Aarle 

zondag 
22 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans (cantors)
• B. van Paassen  

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

zaterdag 
28 november
1ste Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Resonans (cantors)
• Gebedsleider  

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

zondag 
29 november
1ste Advent

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Leden van Little Stars
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Leden van LOSZ
• B. van Paassen 

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

zaterdag 
5 december 
2de Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
6 december 
2de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia (cantors)
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Faith (cantors)
• H. van de Reep  

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

wekelijks Iedere donderdag een viering om 19.00 uur 
(behalve eens in de vier weken)

Iedere maandag een viering om 
7.00 uur, iedere dinsdag een viering om 
9.00 uur

Een keer per twee weken een viering op 
dinsdag om 9.00 uur

 

 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

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
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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 
31 oktober

zondag 
1 november

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia (cantors)
• Allerheiligen
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• Allerzielen
• J. Glas 

10.00 uur
• Gebedsviering
• Cadans (cantors)
• Allerzielen
• J. Glas  

10.00 uur
• Gebedsviering
• Joy (cantors)
• Allerzielen
• M. Hoogenbosch 

maandag 
2 november

19.00 uur
• Gebedsviering
• St. Caecilia (cantors)
• Allerzielen in het Licht
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• Allerzielen
• J. Glas 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen (PKN-kerk)
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
7 november

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Resonans (cantors)
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantor
• Th. Dingjan 

zondag 
8 november

10.00 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ & Little Stars (o.v.b.)
• TV-viering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Locate: De Schuur (herdenking van
   de kerkbrand)
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
14 november
Weekend van de 
Diaconie

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• H. van de Reep  

zondag 
15 november 
Weekend van de 
Diaconie

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• St. Caecilia (cantors)
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith (cantors)
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW (cantors)
• J. Glas

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Locatie: De Schuur
• Gebedsleider 

zaterdag 
21 november

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW (cantors)
• A. van Aarle 

zondag 
22 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans (cantors)
• B. van Paassen  

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

zaterdag 
28 november
1ste Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Resonans (cantors)
• Gebedsleider  

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

zondag 
29 november
1ste Advent

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Leden van Little Stars
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Leden van LOSZ
• B. van Paassen 

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

zaterdag 
5 december 
2de Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emanuelkoor (cantors)
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
6 december 
2de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia (cantors)
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Faith (cantors)
• H. van de Reep  

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

wekelijks Iedere donderdag een viering om 19.00 uur 
(behalve eens in de vier weken)

Iedere maandag een viering om 
7.00 uur, iedere dinsdag een viering om 
9.00 uur

Een keer per twee weken een viering op 
dinsdag om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE NOVEMBER 2020 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Het is herfst, en de herfst vraagt om verhalen. Lekker (onder een dekentje) op de bank met een mooi boek, 
kaarsjes aan en wat lekkers te drinken. Een mooi verhaal om voor te lezen, of om te vertellen. Verhalen van 
vroeger. Ook de feesten van Allerheiligen en Allerzielen vragen om verhalen. Verhalen over de heiligen, ver-
halen over mensen die we gekend hebben. Een verhaal op schaal, prentenboeken zonder woorden, verhalen 
die Jezus vertelde, levensverhalen, ervaringsverhalen, verhalen rond een voorwerp of versjes.  

Het verloren verhaal

Er was eens … een verhaal dat niemand nog kende.
Het zat in een boomstronk, stil in een hoek.
Een spannend verhaal hoor, van aanvang tot einde,
maar ja, het kreeg nooit iemand op bezoek.

Dit sterke verhaal – dat niemand nog kende,
dat werd steeds maar slapper en had geen plan.
En zo werd het langzaam een hoopje ellende.
Daar wordt een verhaal nooit beter van.

Totdat in de herfst een konijn langsrende
met onder zijn arm een groot, leeg boek.
“Hoppetiehop, wat een bladerenbende,
veel te veel bladeren, meer dan ik zoek!”

Het konijn plofte neer en het boek viel open
Een prachtige kans voor ’t verloren verhaal!
Het kwam uit zijn holte het boek ingekropen
en vulde de bladzijden, allemaal!

Zo werd het verhaal – dat niemand nog kende
gevonden, gelezen, gedeeld door konijn.
Dat wens je toch ieder verhaal of legende:
dat er boeken, vertellers en oren voor zijn?

Uit: Pluk het jaar! Kindergedichten door Marjet de Jong

Boekentips

Het grote bijbel zoekboek
Marijke ten Cate heeft weer mooie tekeningen gemaakt. In dit 
stevige, grote boek zijn allerlei scenes uit bijbelverhalen. Er is 
zoveel te zien, te ontdekken en te vertellen.

Echt een aanrader, voor elke leeftijd. (€13,95)

Mijn bijbels doolhofboek
Ook een stevig boek met een (uitwisbare) stift erbij waar je de 
weggetjes moet vinden in bijbelse taferelen. Ook staan er nog 
kleine (tel) opdrachtjes in.

Door het tekenen wordt de fijne motoriek geoefend. 
Geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 3 – 6 jaar. (€12,99)
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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: 10.330 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. 10 (december) kunt u uiterlijk op
16 november aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 4 december.

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. 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. 0172-604395, ghmbaak@hotmail.com

Langeraar - H. Adrianuskerk -
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67  
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
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. 0172-571101 
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl

Nieuwveen - H. Nicolaaskerk -
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18 
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
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. 0172-408128
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. 0172-409637
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. 0172-538291
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. 071-3312433
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 071-3312190
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. 071-5018237
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. 0172-508118
do. 9.00-12.00 uur, 
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. 0172-507295
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. 071-5018278
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
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
Rock Solid
Ben jij gevormd of wordt je bijna gevormd en ben je op 
zoek naar een volgende stap op je pad met God, kom dan 
eens een keer kijken bij Rock Solid. Dit is namelijk de ma-
nier om meer te weten te komen over het geloof en ook 
om veel plezier te hebben met andere tieners die geloven. 
Rock Solid is een jeugdgroep voor tieners die hun vormsel 
al hebben gehad of bijna gaan ontvangen. Iedere bijeen-
komst staat in het teken van een thema (van bidden, Maria 
tot de middelbare school) wat op allerlei manieren wordt 
uitgelegd. 

Er zijn spellen, een preek van de week en iedere bijeen-
komst wordt afgesloten met een uitsmijter. Rock Solid is op 
zondag om de drie weken. Het vindt plaats in het Achterom 
van Aarlanderveen. 

De volgende bijeenkomsten zijn op:
• 22 november
• 13 december
• 10 januari
• 24 januari
• 14 februari
• 7 maart
• 28 maart
• 2 april, dit is ook de federatieve goede Vrijdag activiteit
• 11 april
• 25 april
• 9 mei
• 30 mei
• 6 juni
• 27 juni

Muziek
Tijdens het luisteren van Q-Music, 
SlamFM of Skyradio zal je niet 
vaak het gevoel krijgen dat je 
religieus bezig bent. Er wordt 
nu eenmaal niet veel Katholieks 
gedraaid. Het is ook zo dat Katho-
licisme als genre de bekendste 

Nederlandse radiostations niet heeft veroverd. Dit houdt 
echter niet in dat er geen goede Katholieke muziek is. 

En katholieke muziek is niet alleen maar een fijne melodie 
of betekenisvolle tekst . Het kan ook onderdeel zijn van een 
verdieping in je relatie tot God . In de derde brief van St. 
Paulus aan de Colossenzen staat ook niet voor niets opge-
nomen dat ‘laat het woord van Christus in rijke mate in u 
wonen … met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. 
Zing voor de Heere met heel uw hart’. Muziek kan ook een 
fijne manier te zijn om even tot rust te komen, te ontspan-
nen en vanuit daar te gaan bidden. Ook kan je via de mu-
ziek zelf gaan bidden. 

Maar welke artiesten zijn er eigenlijk in de wereld en waar 
kan je naar ze luisteren. Hieronder vind je een shortlist met 
een drietal zangers die binnen het christelijke genre vallen. 

De eerste muzikant is Matt Maher. Geboren in 1974 in 
Canada. Hij begon zijn carrière in 2000 nadat hij al zijn 
hele leven bezig was met het maken van muziek. Zijn werk-
plaats is zijn eigen garage, die hij heeft omgebouwd tot een 
studio. Zijn inspiratie komt uit ervaringen en quotes van 
mensen over de spanning tussen zekerheid en mysterie. 
Bekende nummers en aanraders van hem zijn ‘Lord I need 
you’, ‘Because He lives (Amen)’ en ‘Run to the Father’. Hij is 
te vinden op spotify. 

De tweede is Taylor Tripodi uit de Verenigde Staten. Als 
afgestudeerd theologe is haar doel om mensen in aanra-
king te krijgen met de waarheid, goedheid en schoonheid. 
Aanraders zijn ‘Here I am’ en ‘The Dark Is Not Your Home’. 
Zij is ook te vinden op spotify. 

De derde is Jordan Feliz, ook een Amerikaan. Zijn stijl is een 
beetje Folk-Rockish. Hij komt oorspronkelijk uit Californië, 
maar woont nu in Tennessee.  Zijn bekendste nummers zijn 
‘The River’ en ‘Beloved’. Ook hij is te vinden op Spotify.

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


