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Ieder jaar wordt in december het Woord van het Jaar gekozen. Mensen kunnen stemmen welk woord zij het best vinden. Genoeg keuze 
dit jaar: sinds de eerste corona-uitbraak in Nederland zijn er al meer dan 700 nieuwe woorden bedacht: coronakapsel, raambezoek, 
blokjesverjaardag of ellebooggroet, noem maar op. 

Het Woord van God is dit jaar niet veranderd, hoewel we ons hebben moeten aanpassen om het Woord van God te kunnen blijven 
horen en beleven. Voor veel mensen nieuwe manieren, nieuwe media, zoals internet, YouTube of Facebook. 

De leden van de centrale redactie wensen u ondanks alle maatregelen en aanpassingen fijne kerstdagen toe en zalig Nieuwjaar. 
We wensen dat in 2021 het Woord van het Jaar zal zijn ‘SAMEN’.

Namens de centrale redactie Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen
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De coverfoto is gemaakt door 
Joris van der Hoorn

Een vriend van mij was leraar natuurkunde op het HAVO/VWO. Dat was in een tijd 
dat je als doctorandus in een wetenschap dat vak ook als bevoegd docent mocht 
geven. Zonder de tegenwoordig verplichte pedagogische aanvullende studies. Die 
had hij niet en hij had ook geen idee hoe hij het aan moest pakken voor zo’n klas 
met pubers.

Wat deed hij? Hij kwam met een doodshoofd in zijn arm de klas binnen. Zette dat 
duidelijk op het randje van zijn bureau. De klas verstomde. 

Hij gaf een les over de wet van Archimedes en de leerlingen luisterden ademloos, 
zich ondertussen afvragend wanneer hij over het doodhoofd zou beginnen. Ze 
wilden het niet missen.

De wet van Archimedes zijn ze nooit meer vergeten, maar op de achtergrond bleef 
vaag een schedel staan in hun herinnering. Een van de wetten van de didactiek: 
aandacht vangen en vasthouden. Anders vallen de toehoorders in slaap en zeker 
als het een klas met pubers betreft, kunnen ze heel vervelend worden. 

Na afloop van de les pakte de leraar de schedel weer op en liep de klas uit. Nooit 
problemen met de orde gehad.

Zo was er bij ons in de parochie een kapelaan die toen nog de hoge preekstoel op 
klom en een fluitketel op de rand zette. Hij legde het evangelie van de dag uit over 
de doop van Jezus in de Jordaan. De gelovigen luisterden ademloos naar de gloed-
volle korte preek. Na het amen nam de kapelaan de fluitketel op en de mis ging 
verder. Hij had geen woord gerept over de ketel. Aandacht had hij wel.

Dat is de kunst de aandacht vangen door een goed verhaal, maar ook door af en 
toe iets onverwachts te doen.

Aan Jezus werden vragen gesteld om hem op de proef te stellen. Altijd weet hij te 
verrassen met zijn onverwachte antwoorden. Zoals hij vraagt aan zijn huichelach-
tige vragenstellers of ze belasting moeten betalen, wiens afbeelding op de munt 
staat. Zij kunnen niet anders dan antwoorden dat het de afbeelding van de keizer 
is. Waarop Christus zegt: “Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan 
God wat God toekomt” (Matteus 22:21)

Rob Aupers

INHOUD
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Sommige dingen zijn níet in te halen. 
De winter komt zoals altijd en maakt 
de natuur klaar voor hernieuwd leven. 
Ook het vieren van Kerstmis is zo’n 
voorbeeld. Hoe we het ook wenden of 
keren: Kerstmis blijft Kerstmis! De eerste 
kerstbomen worden al aangesleept  
en we gaan voor ècht, want met alle 
beperkingen willen we toch íets van 
Kerstmis maken. ‘Er moet alleen nog 
een kruis onder’ sprak de buurvrouw. 
Ja een kruis, dacht ik… Hoe dubbel 
kan deze opmerking binnen komen? 
Jezus die nu geboren, maar aan het 
eind van zijn aardse leven gekruisigd 
wordt. Of het kruis wat we momenteel 
zèlf meedragen en dat we met al onze 
krachten en frustraties van dit jaar onder 
die kerstboom slaan, die er toch ook 
niets aan kan doen dat de wereld op 
dit moment zijn beperkingen kent. Het 
kruis helpt de boom wèl om fier rechtop 
te blijven staan, hoe het er in de wereld 
ook aan toegaat.

Al keert de natuur zich in zichzelf en 
worden wij in zekere zin gedwongen 
dat ook te doen: als mensen onderweg 
met Christus hopen, gelóven wij dat er 

voor ons steeds een nieuwe toekomst 
in het verschiet ligt, hoe het ook loopt. 
We gelóven dat Jezus is gekruisigd, 
gestorven en begraven, maar Hij is ook 
weer verrézen! Als we geloven in de 
Drie-ene God is er ook voor ons nieuw 
-en eeuwig- leven, over de grens van 
de dood heen. Hoe dat eruit ziet? We 
mogen ons hierin door niemand minder 
dan God zelf laten verrassen.

Zorgen
We leven momenteel in een moeilijke 
tijd. De oudere mensen voelen de 
eenzaamheid van huis of kamer. Als 
(klein-)kinderen willen we geen gevaar 
voor hun gezondheid zijn en blijven 
de bezoekjes vaak beperkt tot een 
minimum. Mensen van middelbare 
leeftijd moeten ineens thuis werken en 
kijken met een bezorgde blik naar hun 
jeugd. Bouwen ze geen leerachterstand 
op, houden ze zich wel of niet aan de 
coronamaatregelen en hoe gaan we er 
dan mee om?  

Als jongere heb je er de balen van dat je 
niet kunt uitgaan, dat alles op slot zit. Je 
kunt niet eens chillen met je 

Kerstmis 2020…anders dan anders!

Pastoraal

2020 is een onwerkelijk jaar. Veel feesten en partijen zijn afgelast of voor ons uitgeschoven. ‘We halen 
het in zodra het weer kan’ is een vaak gehoorde kreet. Een andere keer wordt er gezocht naar een haal-
baar alternatief: een felicitatie- of afscheidsdefilé al dan niet online. Het haalt het in onze beleving niet 
bij wat we gewend waren, maar we zien geen andere mogelijkheid.

Kapelaan van Paassen

vriend(inn)engroep of daten! Je wilt toch 
niet je héle leven vrijgezel blijven…!? 
Misschien rollen de kleine kinderen 
er nog het makkelijkst doorheen. Ook 
zij ervaren beperkingen, maar voor 
het overige kunnen zij nog het meeste 
doen. Zou God dáárom als boodschap 
van hoop in het Christuskind ter wereld 
zijn gekomen, omdat Hij op die manier 
het meeste in de wereld kon en kan 
betekenen?

Hoop
Hoe moeilijk en beperkt ons bestaan 
momenteel ook is en wordt ervaren, 
we mogen ons niet laten beroven van 
onze levensvreugde! Misschien kunnen 
we daarom van deze Kerstmis een heel 
bijzonder kerstfeest maken. Eén waarbij 
we ons meer bewust zijn dat ieder van 
ons is geroepen om te getuigen van de 
hoop die in óns leeft. Dat hoeven we 
niet alleen te doen, want we kunnen er 
met elkaar de schouders onder zetten, 
al is dat op afstand. Ook God lijkt vaak 
op afstand. Toch komt Hij deze Kerstmis 
opnieuw in dat kleine Christuskind ter 
wereld met die boodschap van vrede, 
gerechtigheid en liefde voor u, voor jou 
en alle mensen van goede wil! 

Laten wij Hem, nu Zijn komst minder in 
het teken zal staan van ontmoetingen 
en tastbare kerstcadeaus, heel bewust 
ontvangen in ons leven; als klein kind in 
de kribbe. Tegelijkertijd is Hij het grootste 
cadeau van God aan ons mensen, als 
teken van licht en hoop in onze donkere 
dagen. Hij wil ons voorbeeld zijn om na 
te volgen, Hij wil ons kracht en inspiratie 
geven zodat wíj staande blijven en, 
hernieuwd, zullen leven! 

Zalig Kerstmis!
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Geloofsopbouw in deze tijd 

Een aantal activiteiten die we graag zouden ondernemen in 
de parochiefederatie is stilgevallen of komt niet op gang door 
de beperkingen. Aan de andere kant gaat er ook veel door, er 
wordt gedoopt en ook getrouwd in de kerk. De besturen en 
andere parochianen vervullen hun taken zo goed mogelijk. Er 
ontstaan ook nieuwe initiatieven.

Zoals via internet (Skype, Zoom) samen regelmatig een stukje 
in de Bijbel lezen en stil staan bij hoe die woorden voor jou 
klinken. In een kleine groep gaat dat heel goed. Meer weten of 
meedoen? Laat het maar weten.

Ook willen we online de Alphacursus houden. Alpha is een plek 
van ontmoeten, vragen en ontdekken, een introductie in het 
christelijk geloof. Is er meer? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je 
geloven? Wat doet de Heilige Geest? Een paar van de vragen 
die aan de orde komen.  De deelnemers treffen elkaar op een 
ontspannen manier vanuit hun eigen huis. De inhoud van de 
avond wordt ingeleid met een filmpje, daarna praten de deelne-
mers door in kleine ontmoetingsgroepen. 

Interesse? Houdt de website en facebookpagina van de paro-
chiefederatie in de gaten.

pastoor Marjo Hoogenbosch

Ieder jaar liggen gedurende de advent meditatieflyers in de 
kerken die ook aan u worden uitgereikt. Deze flyers bieden een 
bijbeltekst en een nadenkertje voor iedere dag. Door de coro-
namaatregelen zouden minder mensen nu deze flyers kunnen 
ontvangen. Hoe doen we de verspreiding nu? In iedere kerk 
zullen de flyers toch worden uitgedeeld. Daarnaast komt iedere 
week de flyer op de website van de parochiefederatie (www.
rkgroenehart.nl). Bovendien kunt u ook uw eigen secretariaat 
bellen en vragen of zij de flyer digitaal naar u willen zenden. 
Maak gebruik van deze mogelijkheden. Het helpt u met een 
goede voorbereiding op Kerstmis.

Diaken André van Aarle 

Meditatieflyers

Wat doen we in de adventstijd?
Vieringen
Wanneer wij ons opmaken voor een feest, dan bereiden wij 
ons goed voor. Een voorbereiding is vaak net zo belangrijk als 
het feest zelf. Je groeit er naar toe. Ook in de komende weken 
mogen wij groeien naar Kerstmis. Er zijn vele mogelijkheden. 
Juist deze periode wordt de kans gegeven om de kerkvieringen 
mee te vieren. Zowel doordeweeks als ook in de weekenden. In 
iedere kerk kunt u terecht. Op het moment dat ik dit schrijf heb-
ben we nog te maken met de beperkingen en aanmeldingen. 
Misschien is dat anders nu u het leest, maar houdt u zelf de 
berichten in de gaten. 

Actie
Ook is er de jaarlijkse Adventsactie. Dit jaar gaan we ons inzet-
ten voor een project in Congo waardoor 50 gezinnen aan de 
slag kunnen een voedselbedrijf op te zetten. In alle kernen zal 
hier aandacht voor gevraagd worden. Meer daarover vindt u op 
de site www.adventactie.nl

Aanbidding
Gedurende de advent (voorbereiding op Kerstmis) is op woens-
dagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. Adrianuskerk 
in Langeraar. De kerk zal daar voor open zijn van 12.00 uur tot 
13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er gelegenheid voor 
stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. In een 
mooie monstrans is dit Sacrament uitgesteld. Om 12.30 uur be-
gint een kort gebed met psalmen en schriftlezingen. Daarna is 
er weer stilte. Dit is op de woensdagen 2, 9, 16 en 23 december. 
Ditzelfde gebeurt in de Petruskerk in Roelofarendsveen op de 
zaterdagen 5, 12 en 19 december van 13.00 uur tot 14.00 uur. 
De aanbidding is in de Rooms-Katholieke traditie een oud ge-
bruik. De Rooms-Katholieke kerk kent vanaf haar oorsprong 
het besef dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie. 
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Het bleef lang spannend, maar uiteindelijk liet de bisschop 
weten dat hij 18 kinderen uit de Franciscus-parochie komt 

Vormsel ging toch nog door!

Clara & Franciscus Verdieping

Het is een oud gebruik om een gewijde hostie te plaatsen in de 
monstrans en daarin Christus te aanbidden. Juist in deze tijd is 
dit gebed van groot belang. De wereld is onrustig en we mogen 
onze gebeden bij Christus neerleggen. Iedereen, jong en oud, 
wat en hoe je gelooft, is van harte welkom. 

Kortom, in onze parochiefederatie wordt een advent goed aan-
geboden. Wij gaan op naar het mooie kerstfeest.  

Diaken André Van Aarle

vormen. Vanwege de regel van 30 mensen in één viering komt 
hij zelfs twee keer. Als u dit leest, is dat gebeurd.

En dat was voor ons allen een grote opluchting. Want de weg 
naar het vormsel toe, was niet gemakkelijk. In het voorjaar 
waren we nog maar net begonnen toen heel Nederland op 
slot ging. Alles lag stil, ook onze voorbereiding. Per mail heb-
ben we nog even verder gewerkt, maar dat is toch niet hetzelf-
de als samenkomen. Na de zomervakantie kon dat weer wel 
en we pakten de draad weer op. We spraken met elkaar over 
ons geloof in de Heilige Geest. 

Ik wil alle medewerkers van Vormselkracht bedanken voor hun 
veerkracht en onze vormelingen voor hun geduld (ook een 
gave van de Geest!).  

Pastor Heleen van de Reep

Een nieuw begin

Wat is er mooier dan de geboorte van een kind?
Nieuw leven ontroert ons toch allemaal.

Zeker als je weet dat het kind wordt bemind,
want ja anders wordt het een ander verhaal.

Zo kijken ook Maria en Jozef naar de bevalling uit
en vragen zich af wanneer de baby zich zal laten zien. 
Tot op een dag een boodschapper van de keizer luid

een volkstelling meedeelt, dat hebben zij niet voorzien.
Hoogzwanger vertrekken zij, het is pittig voor allebei. 

De reis komt bijzonder ongelegen, 
maar klagen of mopperen is er niet bij.

Al zit het niet mee maar tegen!
want op de bestemming krijgen zij nergens onderdak.

Overal vragen en zoeken, het kan ieder moment komen!
Zij voelen zich noch welkom, noch op hun gemak,

tenslotte vinden zij een stal als onderkomen.
Daar midden in de nacht wordt JEZUS geboren,

in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. 
Engelen laten zich vreugdevol horen,

de blijde boodschap wordt aan herders gezegd.
De geboorte van Jezus is voor ons mensen een nieuw begin.

Hij komt voor ons de weg vrijmaken.
“Zijn Leven” geeft  aan ons bestaan zin. 

Laten wij dankbaar door Hem ons hart aanraken!

Dorothé Klein-Verdel
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Vieren
Clara & Franciscus Vieren

Kerstmis vieren in 2020

Helaas blijft het coronavirus voorlopig z’n schaduw werpen, 
ook over het kerkelijk leven. Enerzijds zijn het de beperkingen, 
anderzijds ook de onzekerheid, die zorgen voor veel onrust 
en verwarring. Dat geldt niet in de minste plaats voor de mo-
gelijkheden voor het vieren van kerstmis. Hoe de situatie half 
december zal zijn, is voorlopig nog onduidelijk. Vanwege alle 
voorbereidingen was het echter wel nodig bijtijds een besluit 
te nemen.   

Kerstmis is traditioneel het feest waarbij we echt alle kerk-
ruimte nodig hebben om iedereen een plaatsje te gunnen. En 
als er dan maar 30 mensen welkom zijn; wie laten we dan bin-
nen en wie gaan we teleurstellen?  Mede om deze reden heb-
ben we, na uitgebreid overleg, ook met groepen parochianen, 
de keuze gemaakt om in te zetten op een online aanbod. Net 
als op andere zondagen kunt u meevieren via internet of tv. 

We begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling zal zijn. Ik 
hoop echter dat u van mij wilt aannemen dat we het zelf ook 
graag anders hadden gezien. 

Er is wel een gevarieerd online aanbod. U kunt die viering(en) 
kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat. Ze vinden plaats in ver-
schillende kerken, met koorzangers, lectoren, acolieten en mis-
dienaars uit weer andere kerken. Zo zijn het geen vieringen van 
een bepaalde kern, maar gezamenlijke vieringen van de gehele 
Clara en Franciscus parochiefederatie.

Kerstavond 24 december
19.00 uur :  Gezinsviering met muzikale ondersteuning door  

 kinderkoor Akkoord
21.30 uur :  Viering met muzikale ondersteuning door 
  middenkoor Revival
Eerste kerstdag 25 december
10.00 uur :  Viering met muzikale ondersteuning door het 
  St Caeciliakoor uit Nieuwveen/Zevenhoven
Tweede kerstdag 26 december
10.00 uur :  Viering met Gregoriaanse zang door Niels Hofkens
Zondag 27 december
10.00 uur :  TV-viering op NPO2 met muzikale ondersteuning  

 door het Emanuelkoor

U kunt de vieringen volgen via 
tv.rkgroenehart.nl of via 
YouTube-kanaal: rkgroenehart. Zie 
ook het artikel hiernaast. 
Daarnaast worden er in de ver-
schillende kerken van onze federa-
tie nog tal van andere activiteiten 
georganiseerd. Dit varieert van 
eenvoudige kerkopenstelling en 
kerststal kijken tot momenten met 
zang, gebed, of zelfs een kerstwan-

deling en nog veel meer. Informatie hierover ontvangt u nog. 
Houdt ook de website in de gaten!

Ondanks alle beperkingen, toch een hele goede en waarde-
volle kerstbeleving toegewenst!

Pastoor Jack Glas

Kerstmis dit jaar samen digitaal 
vieren, via internet of Smart TV 

We doen er alles aan om de vieringen op een goede manier 
bij u in de huiskamer te brengen. Viert u mee? Dan is het 
fijn om dat te doen op een plek van rust die past bij de kerk-
dienst. Maak ruimte voor de Heer in uzelf en om u heen. 
Richt er een hoekje in met een (elektrische) kaars en een af-
beelding die verwijst naar de geboorte van Christus.

Hoe kunt u online meevieren?   
Tablet/iPad en Computer of laptop 
Ga naar www.rkgroenehart.nl www.rkgroenehart.nl. Vóór de 
aanvang en tijdens de viering, ziet u bovenaan een afbeel-
ding. Daar klikt u op en u bent meteen bij de live uitzending.  
U kunt ook het YouTube kanaal via tv.rkgroenehart.nl 
rechtstreeks benaderen met alle mobiele apparaten 
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Clara & Franciscus Vieren

Smart TV, zoek via de YouTube app met de zoeknaam 
‘rkgroenehart’. Via de website of Bio van YouTube kunt u het 
liturgieboekje downloaden. Heeft u dit nooit eerder gedaan, 
probeer het dan uit op één van de zondagen van de Advent. 
Iedere zondag wordt de viering van 9.15 uur direct uitgezon-
den. Ook in de tijd erna blijft de viering op YouTube staan. 

We hopen van harte dat we u in onze digitale kerk mogen ver-
welkomen. Op deze manier kunnen we ons toch met elkaar 
verbinden en met iedereen het feest van Kerstmis te vieren. 

Pastoraal team en Joris van de Hoorn

Maak een afspraak
Dit jaar is we Kerstmis anders vieren: meer in de beslotenheid 
thuis met minder mensen. Niet in een volle kerk maar via een 
live stream. Maar wordt het dan ook minder een feest van 
vrede en vreugde om de geboorte van Jezus, de zoon van God? 
Dat hangt ook van onze gelovige voorbereiding af. Hoe zullen 
wij Hem ontvangen?

Ieder jaar houden wij een Avond van Barmhartigheid, waarin 
we de gebrokenheid van ons leven bij God brengen en om 
vergeving bidden. Er is ook altijd een mogelijkheid voor een 
persoonlijk biechtgesprek met een priester. Dit jaar gaat die 
avond vanwege Corona niet door. Maar, u kunt wél om een 
(biecht)gesprek vragen bij pastor Glas of kapelaan van Paas-
sen. Mail hen, of bel hen voor een afspraak. Het is een groot 
cadeau dat de liefde van God al onze tekorten overwint. En het 
is een goede voorbereiding op kerst.

Pastor Heleen van de Reep

Vieringen van Woord 
en Gebed
In de weken van de 1e coronagolf vierden we ‘op afstand’. Via 
internet waren we verbonden in de eucharistie. Dat was wel 
even wennen voor iedereen. Op het moment van de communie 
namen we deel aan de ‘geestelijke communie’. Je zou ook kun-
nen zeggen de ‘harten-communie’. Immers in het gebed van de 
geestelijke communie vragen wij Jezus om in ons hart te komen. 

Bezinning
Deze periode van onthouding, werd een periode van bezinning, 
van hernieuwde waardering voor en beleving van de eucha-
ristie.  Het werd, voor ons pastores, ook een bezinning op het 
uitreiken van de communie buiten de eucharistie, de gegroeide 
praktijk van vieringen van Woord en Communie. Een praktijk 
die ontstond in de 80-er jaren en overigens alleen in Nederland 
bestaat.

We hebben de Rooms Katholieke traditie dat geconsacreerde 
hosties worden bewaard in het tabernakel en het goede ge-
bruik dat de H. Communie aan zieken thuis wordt gegeven. Er 
werd geredeneerd dat wanneer er geen priester is op de zon-
dag, er wel H. Communie kon worden uitgereikt. Zo is het op 
veel plaatsen gegaan en hebben we – niet zonder slag of stoot 
– ons deze gewoonte eigen gemaakt. 
Er was ook een tegengeluid. De bisschoppen gaven aanwijzin-
gen dat het niet gewenst was om in het weekeinde de H. Com-
munie uit te reiken buiten de eucharistie en dat bij afwezigheid 
van een priester de viering van Woord en Gebed kon worden 
gehouden. Intussen waren er ook altijd gelovigen die níet zo 
blij waren met vieringen van Woord en Communie. 

Een nieuw geluid
In juni kwamen de versoepelingen van de coronamaatrege-
len in zicht en we vroegen ons af hoe we verder konden gaan 
met de vieringen. Er waren de praktische overwegingen. We 
spraken af dat i.v.m. de voorschriften – 1,5 meter afstand, spat-
scherm en pincet – voorlopig alleen de priesters Communie uit-
reiken. Daarnaast zijn er alleen vieringen van Woord en Gebed, 
waarbij de loopbewegingen tot het minimum beperkt zijn.

Daarna kwamen er diepere overwegingen. In de vieringen van 
Woord en Communie leek de band tussen de H. Communie 
en de viering van de eucharistie meer en meer te verdwijnen. 
Graag zouden we een grotere waardering voor de eucharistie 
op gang willen brengen. Is het mogelijk om tot een hernieuwde 
beleving van de eucharistie te komen? Al een paar jaar is er in 
de Advent en Vastentijd wekelijks een moment van aanbidding 
van het H. Sacrament, waaraan een groeiende groep parochia-
nen deelneemt.

We kozen twee wegen van nieuw beleid.
In de vieringen door de week wordt iedere dag – in steeds een 
andere kerk – de eucharistie gevierd, tenzij er door overmacht 
geen priester beschikbaar is. Op de zondag wanneer er geen 
eucharistie kan zijn, is er een viering van Woord en Gebed. Na 
de Woorddienst, wordt het H. Sacrament uitgesteld. We bidden 
de voorbeden met intenties, daarna is er stilte voor persoonlijk 
gebed waarin we ons met de Heer verbinden in een ‘geestelijke 
Communie’.

Jammer?
Dit is een flinke verandering ten opzichte van voorgaande jaren 
en dat zijn we ons bewust. Mensen missen het ontvangen van 
de Communie. Gaan we terug in de tijd? Sommigen voelen dat 
zo. Anderen zijn blij met de stilte en aanbidding.
Het is niet de bedoeling om terug te gaan in de tijd, maar om 
de kern van het geloof meer in het centrum te laten komen. 
In de eucharistie gedenken we de gave van Jezus Christus, zijn 
lijden en sterven en verrijzenis. Het ontvangen van de Heilige 
Communie volgt daarop: wij verbinden ons aan Zijn lijdensweg, 
kruisdood en verrijzenis. 

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Droomdag biedt kinderen onuitwisbare herinnering aan zieke ouder

Van een helikoptervlucht tot een rit 
in de brandweerauto
Door: Tom Zuijdervliet

Een onvergetelijke herinnering aan hun ouders. Dat wil Stichting Droomdag kinderen bieden van wie één van de ouders levens-
bedreigend ziek is. Zoals Patrick en Raymond, acht en tien jaar oud. De ziekte van hun vader had een enorme impact op het ge-
zin. Raymond had al weken niet meer gesproken. Tot de helikoptervlucht die Stichting Droomdag voor het gezin regelde. Ineens 
begon Raymond weer te praten. Twee dagen later overleed hun vader, maar die overweldigende herinnering is onuitwisbaar.

“Stichting Droomdag ontstond negen jaar geleden in Roelo-
farendsveen”, vertelt directeur Anneke de Boer. “Mary van 
Dueren, een moeder van drie jonge kinderen, kreeg in 2004 
borstkanker. Ze zag dat er wel activiteiten en bijzondere dagen 
waren voor gezinnen waarvan een kind ernstig ziek is, zoals Vil-
la Pardoes of Doe Een Wens. Maar niet voor gezinnen waarvan 
een van de ouders de ziekte heeft. Want ook dat heeft enorme 
impact op de kinderen. Mary richtte toen zelf een stichting op 
met als doel het organiseren van een onvergetelijke dag voor 
deze gezinnen.”

Mary overleed in 2015. “Haar wens was dat Stichting Droom-
dag niet beperkt bleef tot Roelofarendsveen en omgeving, 
maar een veel grotere uitstraling zou krijgen”, gaat Anneke 
verder. “Dat werd opgepakt, de organisatie werd steeds groter. 
Vanuit het hele land komen nu aanvragen voor een Droomdag. 
Gezinnen worden via ziekenhuizen en bijvoorbeeld ook IPSO 
(inloophuizen voor mensen met kanker) op ons geattendeerd. 
Ze kunnen zich via de website aanmelden voor een Droom-
dag.”

Eemhof
De wensen en dromen van ieder gezinslid worden in een 
intake geïnventariseerd. De Droomdag wordt afgestemd op 
deze dromen en wensen. Anneke: “We maken daarvoor ge-
bruik van faciliteiten van Stichting De Opkikker op De Eem-
hof in Flevoland. We ontvangen op een dag twintig gezinnen. 
Elk gezin beleeft hun eigen, unieke dag maar de lunch en het 
diner zijn gezamenlijk. Zo ontstaat er contact met lotgeno-
ten. De activiteiten doen alle gezinsleden zoveel mogelijk ge-
zamenlijk, maar het kan ook zijn dat de moeder bijvoorbeeld 
een beauty-behandeling krijgt terwijl de vader met de kinde-
ren dan wat anders doet. We leggen de hele dag vast op foto 
en video. Een professionele fotoshoot met het gezin is een 
vast onderdeel. Elk gezin krijgt als herinnering al het beeld-
materiaal en een mooie canvas afdruk voor aan de muur. 
Als een gezin niet naar de Eemhof kan komen, bijvoorbeeld 
omdat de reis ernaartoe te zwaar is voor de ouder, dan stel-
len we een individueel programma in hun directe omgeving 
samen, zodat zij toch nog hun Droomdag hebben.”

Corona
En toen kwam corona. Anneke: “Er stond net weer een 
Droomdag op het programma. Daar kwam door de lock-
down een streep doorheen. Ik moest de gezinnen afbellen, 
dat was verschrikkelijk. Ze hadden zich er zo op verheugd. 
De wereld voor zo’n gezin is al klein, en door corona nog 
kleiner. Soms is er geen tijd meer om een paar maanden 
te wachten. We zijn dan ook erg blij dat we het afgelopen 
zomer op kleinere schaal weer op konden pakken. Niet met 
twintig gezinnen op een dag, maar met tien. We moeten 
rekening houden met de afstand van anderhalve meter. Dat 
beperkt de mogelijkheden. Maar we konden gezinnen toch 

Anneke de Boer
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weer een onvergetelijke dag bezorgen. Helaas hebben we 
een wachtlijst. We sturen nu een verrassingspakket naar de 
gezinnen op de wachtlijst; dan weten zij dat we toch aan hun 
denken.”

Acties
“Veel bedrijven en organisaties steunen ons. Vooral hier in 
Roelofarendsveen en omgeving leeft het sterk. Scholen zet-
ten acties op, er zijn sponsorlopen, galadiners. Dat ligt dit 
jaar natuurlijk ook stil. Dat hakt erin bij onze fi nanciën. De 
inkomsten uit vermogensfondsen gaan gelukkig door. Maar 
we moeten goed kijken wat we volgend jaar kunnen doen. 
Vorig jaar konden we 141 gezinnen een Droomdag geven. 
Dit jaar is het door corona helaas veel minder, maar onlangs 
konden we toch het honderdste gezin van dit jaar helpen.”

Om redenen van privacy zijn de namen van Raymond en Patrick gefi ngeerd.

Meer info: zie www.droomdag.nl.
Wilt u een bijdrage geven? Kijk op de website hoe u recht-
streeks kunt doneren. Of maak een bedrag over naar bankre-
kening NL86 RABO 0135 7740 63 t.n.v. Stichting Droomdag. 
Droomdag heeft ongeveer tachtig vrijwilligers. Zij helpen niet 
alleen met de Droomdagen, maar ook met de administratie 
en fondsenwerving. Wilt u als vrijwilliger enkele keren per jaar 
een Droomdag begeleiden? Neem contact op met Anneke de 
Boer: anneke@droomdag.nl.
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Bezoekgroep

Wegens ruimtegebrek konden we in de 
vorige editie van de Samenstromen niet 
alle leden apart aan u voorstellen, deze 
keer lukt dat wel: (van links naar rechts 
op de foto):

Femke van Egmond – Arends:
Hallo, ik ben Femke van Egmond-
Arends, 5 jaar getrouwd met William 
van Egmond en samen hebben we 2 
kinderen, één van bijna 3,5 jaar en één 
van 7 maanden. Ik ben geregeld in de 
kerk aanwezig als lector of koorlid (To-
gether) en natuurlijk als parochiaan. 
Daarnaast ben ik clusterhoofd van (een 
deel van) de wijkcontactpersonen in Ter 
Aar. Contact met mensen vind ik erg 
leuk en interessant, vandaar dat ik me 
heb opgegeven voor de bezoekgroep. Ik 
zie er naar uit om u te ontmoeten.

Helma Zevenhoven – Vermeulen:
De meeste mensen kennen mij als 
dirigente van kinderkoor de DoReMi-
zangertjes, helaas door te weinig animo 
gestopt. Ook heb ik jaren het Vita Nova 
koor te Langeraar mogen dirigeren. 
Sinds vorig jaar vorm ik samen met 
Agatha Keijzer de MOV groep van onze 
kerk.

Diana van Egmond – Mulders:
Ik heb in het verleden diverse vrijwil-
ligerstaken binnen onze parochie 
gedaan. Eigenlijk altijd gericht op de 
kinderen en jeugd, jaren in de ge-
zinsvieringenwerkgroep gezeten, het 

vroegere kinderkoor ondersteund, 
kruiswegviering voor de kinderen ge-
maakt. Ook heb ik een aantal jaren in 
de pastoraatgroep gezeten en heb ik 
jarenlang bij Lords Voice meegezongen. 
Op dit moment ben ik coördinator voor 
de misdienaars/acolieten en ben ik 
aanspreekpunt voor koor Together. Het 
lijkt mij ontzettend leuk om mij nu ook 
voor de ouderen binnen onze parochie 
in te zetten. Ik kijk ernaar uit om u te 
ontmoeten!

Christine Vergeer – van Dijk:
Hallo, mijn naam is Christine Vergeer, 
getrouwd met Gijs, en woon al 35 jaar 
schuin tegenover de kerk in Aarlander-
veen. Wij hebben een cactuskwekerij, 
en samen hebben wij een dochter en 
twee zonen. Zelf ben ik werkzaam als 
kraamverzorgende. Ik heb bijna 20 jaar 
met veel plezier gezongen bij Lords 
Voice. Daar ben ik ruim een jaar gele-
den mee gestopt. Nu is mij gevraagd 
om parochianen te gaan bezoeken 
namens de bezoekgroep, dit sprak mij 
erg aan. Ik hou ervan om ergens een 
praatje te maken, een luisterend oor 
te bieden, of op een andere manier tot 
steun te zijn. Ik heb er zin in, en wie 
weet kom ik in de toekomst bij u een 
bezoekje brengen.

Ed Koeleman:
Sinds februari van dit jaar ben ik weer 
lid van de pastoraatgroep. Acht jaar ge-
leden was er onder mijn hoede ook een 

bezoekgroep actief. En misschien ken-
nen de mensen mij nog als organisator 
van het Paulusweekend dat in januari 
2012 werd gehouden in onze kerk.

25 jaar
Op zondag 13 december 2020 is het 
exact de dag dat wij 25 jaar geleden 
onze eerste woord- en gebedsviering 
hebben gevierd als parochiaanvoorgan-
gers. Na het vertrek van onze pastoor 
De Waart werden we gevraagd om de 
opengevallen plaats, na de nodige scho-
ling, in te vullen. En nu, 25 jaar later 
staan we er weer (of nog) en dragen we 
nog steeds ons steentje bij. 25 bewogen 
jaren, met ups en downs, maar steeds 
onze verantwoordelijkheid voor ogen 
houdend, willen we vooral God danken 
voor de moed en kracht ons gegeven. 
De viering op 13 december om 9.15 
uur zal dan ook in het teken staan van 
dankbaarheid, maar zullen we de rea-
liteit van dit moment niet onbenoemd 
laten. We nodigen u uit mee te vieren 
voor zover mogelijk in onze kerk in deze 
coronatijd. Of anders via de computer 
waarop we te zien zijn, daar zorgt Je-
roen voor, die iedere weekendviering 
vanuit onze kerk op het scherm doet 
verschijnen.

Werkgroep parochievoorgangers

Aarlanderveen H    H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen

Femke Helma Diana Christine Ed
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Clara parochie H    H Petrus en Pauluskerk

De doop

Na een lange tijd is er weer gelegenheid 
geweest om je kindje te laten dopen 
in Aarlanderveen. Ondanks de corona-
maatregelen was en is er weer ruimte 
om dit sacrament toe te dienen. Wij 
spelen steeds in op de voorgeschreven 
coronaregels zodat het voor iedereen 
veilig is. Voor alle ouders die hun kindje 
aangemeld hebben en al langere tijd 
hebben moeten wachten, was er ruimte 
genoeg geboden om hun kindje te 
laten dopen, daar is goed gebruik van 
gemaakt. We hebben natuurlijk begrip 
voor de ouders die liever wachten tot 
alle regels rondom corona niet meer 
van kracht zijn. Voor alle nieuwe aan-
meldingen proberen we ook met de op 
dat moment geldende maatregelen een 
datum te vinden. Bij aanmelding op het 
secretariaat gaan we graag hiervoor 
kijken. Iets wat nieuw is, is dat er ook 
tijdens een viering ook een doop kan 
plaatsvinden.

Een doopviering apart blijft ook nog tot 
de mogelijkheden behoren. Wij zien 
nieuwe aanmelding graag tegemoet en 
laat daarbij uw voorkeur weten.

Namens de doopwerkgroep,
Kirstin Outhuis en Mariska de Roos

Kinderkerk
Om u nog beter op de hoogte te hou-
den van de activiteiten van de Kin-
derkerk, hebben we een groepsapp 
aangemaakt waarmee berichten van 

de Kinderkerk kunnen worden gedeeld. 
Via deze groepsapp willen wij u infor-
meren over de data en thema’s van de 
Kinderkerk. Indien u deel wilt nemen 
aan deze groepsapp, kunt u een bericht 
sturen aan Esther van der Salm (06-
29388081), of één van de andere leden 
van de werkgroep. Houdt u er wel reke-
ning mee dat uw telefoonnummer door 
andere groepsleden te zien kan zijn.
 
Werkgroep kinderkerk
 

Adventsactie
Wanneer de zondagvieringen gehand-
haafd blijven willen we u tijdens de Ad-
ventsperiode weer graag vertellen over 
de Adventsactie. We hopen hiermee 
toch nog zo veel mogelijk aandacht te 
vragen voor de ontheemde gezinnen in 
DR Congo. De actie houdt in dat we met 
elkaar deze gezinnen materialen geven 
om gemeenschappelijke akkers te rea-
liseren, zodat zij zichzelf van voldoende 
voedsel kunnen voorzien.  Doneren 
kunt u via het IBAN nr. NL89 INGB 0653 
1000 00 t.n.v. Adventsactie 2020 voor 
Congo We organiseren ook een Congo-
lese Adventsmaaltijd: coronaproof.
Ergens in dit blad vindt u een fleurige 
flyer hierover. Deze bevelen we van 
harte bij u aan!!

Namens alle Clara MOV-leden, 
Helma Zevenhoven en Agatha Keijzer

Dringende oproep van 
de voedselbank

René de Jong van de voedselbank in 
Alphen aan den Rijn vertelt over ‘zijn’ 
voedselbank: ‘We zien vanwege corona 
dat het aantal klanten sterk stijgt, zeker 
als de ondersteuning vanuit de over-
heid minder wordt. Ook flexwerkers 

met een kort arbeidsverleden zijn snel 
door hun WW uitkering heen en verval-
len dan aan de bijstand; zzp'ers raken 
door hun reserves heen en noem ver-
der maar op.

Het samenstellen van gevarieerde 
en gezonde voedselpakketten wordt 
steeds lastiger. Vanaf half maart heb-
ben wij nagenoeg geen inzamelings-
acties meer kunnen houden. Vanwege 
de coronamaatregelen wordt het ook 
lastig. Supermarkten staan hier niet 
om te springen. Gevolg hiervan is dat 
ons magazijn behoorlijk in omvang af-
neemt; elke aanvulling daarop is meer 
dan wenselijk. Daarom heel fijn dat 
jullie weer een actie willen doen’. 

Hier willen wij graag gehoor aan geven. 
Doet u ook weer mee? Let wel: alleen 
lang houdbare producten, die bij 
inlevering nog minstens twee maan-
den houdbaar zijn. De kratten staan 
in het portaal van onze kerk. Overdag 
is de deur open om de Mariakapel te 
bezoeken. Bij de kratten hangen/lig-
gen boodschappenlijstjes met artikelen 
waar grote vraag naar is. Wanneer u 
één of meer artikelen mee wilt nemen, 
maakt u onze minder draagkrachtige 
medebewoners dichtbij, zeker een 
beetje blijer. Daar doen we het toch 
voor?

Namens hen alvast hartelijk dank, 
Ed Koeleman, Betty Staartjes en 
Agatha Keijzer (werkgroep diaconie)
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Unieke online 
kerstsamenzang  
Al jaren wordt de zondag voor kerst de 
traditionele ‘Kerst samenzang’ georga-
niseerd in de Heilige Adrianuskerk in 
Langeraar. Tijdens dit concert kan het 
publiek, in een vaak bomvolle kerk, genie-
ten van en meezingen met alle bekende 
kerstmuziek. Helaas zijn dit soort fysieke 
bijeenkomsten op dit moment niet toe-
gestaan. 

Om toch het echte kerstgevoel in huis te 
halen organiseren de Werkgroep Kerst 
samenzang Langeraar en muziekver-
eniging Aer en Amstel (een fusie tussen 
muziekvereniging Arti et Religioni uit 
Langeraar en muziekvereniging Crescen-
do uit Nieuwveen) een uniek livestream 
kerstconcert. Op zondag 20 december 
om 19.00 uur is dit concert op internet 
via www.aerenamstel.nl/stream te vol-
gen. Let op! Het beeld is pas beschikbaar 
vanaf 19.00 uur.

Tijdens dit concert is muziek te horen van 
popkoor Happiness, onder leiding van 
dirigent Cees Pouw, en het fanfareorkest 
van Aer en Amstel. Het fanfareorkest 
staat voor het eerst onder leiding van 
onze nieuwe dirigent: Erik Janssen. Het 
programma van dit concert lijkt op de 
kerstsamenzang zoals u van ons gewend 
bent. Echter maken we dit keer ook uit-

stapjes naar diverse mooie locaties in de 
regio. De opnames van het concert zijn 
op het moment van schrijven al gestart. 
De komende periode worden nog vele 
onderdelen van het concert zowel met 
beeld als geluid opgenomen. Echter zijn 
we hierbij afhankelijk van de ontwikkelin-
gen van de coronamaatregelen.

Louis Hoogervorst (voorzitter van de 
werkgroep kerstsamenzang) is enthousi-
ast: ‘Wat fantastisch dat we dit gezamen-
lijk hebben kunnen organiseren! Ieder-
een kan op deze manier thuis vanaf de 
bank of achter de computer genieten van 
dit concert. We denken in mogelijkheden 
in plaats van beperkingen. In deze bijzon-
dere tijd is het goed om te zien dat we 
iets unieks hebben kunnen organiseren 
voor de gemeenschap in de regio’. We 
hopen dat u deze avond vanuit uw woon-
kamer geniet van dit bijzondere concert 
en dat we u volgend jaar weer kunnen 
uitnodigen voor een echt live concert!

Kerk openstelling 
tijdens de kerstdagen

Kerstmis is enerzijds de feestdag waarop 
christenen, jaarlijks op 25 december, de 
geboorte van Christus vieren en ander-
zijds de periode waarin mensen gezellig 

bij elkaar komen om lekker te eten en uit-
stapjes te maken. Door het coronavirus 
is kerst dit jaar anders maar kunt u toch 
een uitstapje maken. Op de dagen 24, 
25 en 26 december wordt de kerk open-
gesteld van 13.30 tot 15.00 uur. U kunt 
dan een bezoek brengen aan de kerk en 
genieten van de prachtige versieringen 
die zijn aangebracht. De kerststal is ook 
in zijn volle glorie te bewonderen en u 
kunt luisteren naar kerstmuziek. Vele 
vrijwilligers hebben zich ook dit jaar in-
gespannen om de kerk zo mooi mogelijk 
te maken. U bent van harte uitgenodigd. 
Wees u welkom maar houdt u zich wel 
aan de RIVM richtlijnen.

Vrijwilligers: bedankt!
De vrijwilligers hebben thuis een attentie 
ontvangen namens Beheercommissie 
Parochiekern en pastoraatgroep. Met 
deze geste willen we de vrijwilligers be-
danken voor de inzet van het afgelopen 
jaar.
Onder ons kerkgebouw staan letterlijk 
exact 652 palen. Onze organisatie wordt 
ondersteund door exact 184 vrijwil-
ligers. Zij zijn figuurlijk de ‘palen onder 
de kerkorganisatie’. Zonder hen kan 
heel veel niet of niet goed meer worden 

LangeraarH. Adrianuskerk

Langeraar
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H. Adrianuskerk Clara parochie 

Lief en leed

Overleden
29 oktober  Clara Christina Sanders 79 jaar
14 november  Egidius Wilhelmus Petrus Schuit 84 jaar 

Gedoopt
24 oktober  Vigo Toon den Haan  zoon van Anton den Haan en Anne Volgering
25 oktober   Robin Antonius Akerboom  zoon van Mark Akerboom en Madelon Hoogenboom

uitgevoerd. Natuurlijk hadden we veel 
liever een bijeenkomst georganiseerd 
zoals vorig jaar: de BBB (Bakkie, Borrel, 
Barbecue) in de tuin achter de pastorie: 
supergezellig en zoals door zo ongeveer 
iedereen gekenmerkt als zeer geslaagd 
en ‘graag volgend jaar wéér’. Dat hadden 
we ook graag gewild, maar helaas: het 
beruchte virus gooide roet in het eten…. 
Wij hopen dat het boekje ‘van Allerheili-
gen tot Kerstmis’ in goede aarde zal val-
len bij onze vrijwilligers. Namens BCP en 
Pastoraatsgroep nogmaals: BEDANKT !!

Actie Project Voegen 
restauratie
We zijn gestart ! Het heeft wel even ge-
duurd, maar we zijn gestart met de actie. 
Waarom die actie ook al weer? De voe-
gen in de zuidwest-gevel (richting pasto-
rie) en in de toren zijn voor een gedeelte 
slecht en moeten worden vervangen. 

Ze ‘lekken door’ en dat is onder andere 
aan de binnenzijde te zien aan de witte 
vlekken op de muren. Het is een grote 

klus, die dus ook behoorlijk wat kost: 
veel vierkante meters te repareren, veel 
en hoge steigers en een doorlooptijd van 
enkele maanden. 

Wilt u meer weten over het project (ach-
tergrond, kosten, onze doelstelling en de 
stand tot nu toe)? Dat kunt u lezen in de 
bijgevoegde bijlage.

Vanaf de Adrianustoren
• Advent, het eerste kaarsje brandt op zondag 29 november. 

Het adventsactieproject 2020 steunt het thema ‘Delen 
smaakt naar meer’. Gemeenschappelijke akkers voor ont-
heemde gezinnen in de Congo. In het Masisi gebied leven 
duizenden mensen die zijn gevlucht voor extreem geweld. 
Zij hebben dringend behoefte aan voedsel. De advents-
actie steunt het project waarbij 50 ontheemde gezinnen 
gezamenlijk voedsel verbouwen. 

• Onze H. Adrianuskerk zal in de Advent open zijn op woens-
dagmiddag (2, 9 en 16 december) van 12.00 uur tot 13.00 
uur voor stilte en aanbidding van Christus in het H. Sacra-
ment. U kunt binnenkomen en weer gaan wanneer u wilt. 
Ouders met kinderen, tieners en jongeren, iedereen is 
welkom. Houdt u wel 1,5 meter afstand en het dragen van 
een mondkapje is verplicht.

• De vieringen rond Kerstmis zullen dit jaar in verband met 
de coronamaatregelen in besloten kring plaatsvinden. U 
kunt zich niet opgeven voor het bijwonen van de vieringen 
dus reserveren is niet mogelijk.

• De vieringen worden via het YouTube kanaal
  www.rkgroenehart.nl uitgezonden en wel op: 24 decem-

ber om 19.00 uur de kinderviering en om 21.30 uur vanuit 
de H. Adrianuskerk te Langeraar; 25 december om 10.00 

uur vanuit de O.L.V. Geboortekerk te Rijpwetering; 26 de-
cember om 10.00 uur vanuit de HH. Petrus- & Pauluskerk 
te Aarlanderveen.

• Op 25 december wordt om 12.00 uur via het YouTube 
kanaal www.rkgroenehart.nl  het ‘Kindje wiegen’ uitgezon-
den. In het algemene gedeelte leest u hier meer over.

• De H. Adrianuskerk zal op 24, 25 en 26 december van 
13.30 uur tot 15.00 uur open zijn. U kunt dan genieten van 
de prachtig versierde kerk en de kerststal bekijken. Kerst-
liederen zullen ten gehore worden gebracht. Houdt u wel 
rekening met de RIVM richtlijnen.

• Vrijdag 1 januari 2021, nieuwjaarsdag, is de viering om 
10.00 uur. In deze viering zal kapelaan B. van Paassen 
voorgaan. Voor deze viering kunt u weer een plaats reser-
veren.

• Wat fijn dat er steeds mensen zijn die lang houdbare le-
vensmiddelen doneren in de bank in het voorportaal ten 
behoeve van de mensen die gebruik moeten maken van de 
voedselbank. Ook voor de feestdagen is dit van harte wel-
kom. We kunnen wel levensmiddelen en schoonmaakpro-
ducten e.d. gebruiken maar geen snoepgoed en wijn. Let 
ook op de houdbaarheidsdatum! Bij voorbaat grote dank. 

• De pastoraatgroep wenst u allen een zalig kerstfeest en 
een gezond en gelukkig 2021 toe.
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NieuwkoopO.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Tussenblad
Op het tussenblad staat de meest actuele 
informatie over de vieringen. Er veran-
dert regelmatig wat aan de coronaregels 
die zijn opgesteld door de overheid en 
worden aangevuld door het bisdom en 
het parochiebestuur. Het tussenblad 
wordt een paar dagen voor het versprei-
den van de Samenstromen gemaakt, dus 
daarin staat de laatste informatie.

BCP

Kerstvieringen en 
intenties
Helaas zijn er in de parochiekernen géén 
vieringen gedurende de kerst. Er zijn 
livestream uitzendingen vanuit Lange-
raar, op de kerstavond om 19.00 uur 
en 21.30 uur en vanuit Rijpwetering op 
eerste kerstdag om 10.00 uur en vanuit 
Aarlanderveen op tweede kerstdag om 
10.00 uur. Een TV uitzending is er op 27 
december om 10.00 uur.

De livestream uitzendingen zijn te volgen 
via de website van de federatie. Zie ook 
het rooster achter in dit blad. 

De intenties die zijn opgegeven voor de 
kerstvieringen zullen worden opgelezen 
tijdens de livestream vieringen. U kunt 
ook een andere datum opgeven via het 
secretariaat. Via de mail nieuwkoop@
rkgroenehart.nl of telefonisch tijdens de 
openingsuren van het secretariaat (dins-
dag en donderdag van 9.30 tot 12 uur.)

Secretariaat

Allerzielen

Allerzielen moesten we dit jaar ook op 
een andere manier vieren. De kerk was 
mooi aangekleed en ‘s morgens en 
‘s middags open. Er klonk mooie muziek, 
er werden kaarsen aangestoken en er 
was ieder half uur een korte gebeds-
dienst waarbij ook de namen van de 
overledenen genoemd werden. Er lag 
een mooi boekje klaar met inspirerende 
teksten om mee te nemen. Ook was de 
Mariakapel open om even naar toe te 
gaan om te bidden of een kaarsje op te 
steken. Daarna kon men op eigen gele-
genheid het kerkhof bezoeken. Zo kon 
ieder op zijn eigen manier toch vorm ge-
ven aan het herdenken en even extra stil 
staan bij onze overlevenden. Blij dat we 
dit hebben kunnen doen gezien ook de 
mooie reacties die wij van velen hebben 
gekregen. ‘Wat mooi dat dit kan’, ‘Wat fi jn 
zo’n moment van rust in deze hectische 
tijd’,  ‘Dit geeft kracht en doet ons goed’, 
zijn enkele van de reacties.

Achter de schermen is veel werk verzet 
door de bloemengroep, de BCP en de 
leden van de pastoraatgroep. Ook in de 
coronatijd kunnen we dus samen goede 
initiatieven ontwikkelen.

Alle vrijwilligers weer hartelijk dank.
Pastoraatgroep en BCP

Uit de pastoraatgroep
Kerst 2020: ook dit zal op een andere 
manier gevierd worden. Er zijn totaal 4 
besloten kerstvieringen in onze Clara- en 
Franciscusfederatie die via de livestream 
zijn te volgen. Alle informatie hierover 
vanuit het pastorale team kunt u ver-
derop vinden in het blad. In onze kerk 
zal een vorm van Kindje Wiegen plaats-
vinden op 1e kerstdag ‘s-middags en zal 
de kerk open zijn van 14.00 uur tot 16.30 
uur. Dit alles onder voorbehoud. Lees het 
tussenblad voor de laatste informatie.
Oudejaarsavond 31 december om 19.00 
uur is er een woord- en gebedsdienst 
waarbij enkele leden van Allegro zullen 
zingen.

Wij wensen u allen mooie en liefdevolle 
kerstdagen toe, een zalig uiteinde en 
voor 2021 veel gezondheid, hoop, geloof 
en liefde.

Pastoraatgroep

Kindje wiegen
Op het moment dat de kopij voor deze 
uitgaven van Samenstromen ingeleverd 
moet zijn is nog niet duidelijk óf/hóe 
Kindje Wiegen in Nieuwkoop dit jaar vorm 
gaat krijgen. De werkgroep is aan het 
nadenken over een manier die corona-
proef is. Dat het niet zal gaan zoals we 
gewend zijn mag duidelijk zijn. We willen, 
als het maar enigszins mogelijk is, iets 
voor de kinderen organiseren in/bij onze 
eigen kerk. We hopen u via het tussen-
blad meer duidelijkheid te kunnen geven. 
Mocht dat niet lukken, dan proberen we 
u via andere kanalen te informeren.

Werkgroep Kindje Wiegen

Advent 
Alle restjes van de kaarsen die branden 
in de kerk sparen we op. Omdat er altijd 
een fl ink gat in de kaars zit vanwege de 
pin waar de kaars op staat, zijn dat best 
wel fl inke stukken. Die verzameling stuk-
jes gaat naar een bevriende hobbyiste 
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die elk jaar voor onze kerk er vier grote 
kaarsen van maakt voor de advents-
krans. Uiteraard gaan de adventskaarsen 
van vorig jaar ook mee de smeltpan in. 
Ze doet dat in PVC buis die gevuld met 
kaarsvet even de koelkast in gaan. Na het 
afkoelen zijn de kaarsen makkelijk uit de 
buis te krijgen en hebben we weer vier 
schitterende mooie en grote kaarsen. 
Een bedankje voor deze jaarlijkse actie 
is hier wel op zijn plaats. Jacqueline, be-
dankt!!

BCP

Tussenbeide
Het nieuwe bisdom blad heeft een ander 
formaat en is daardoor makkelijker in 
het gebruik. Ze liggen achter in de kerk, 
maar u kunt ook een abonnement ne-
men op het blad (zie informatie op ons 
tussenblad). In de eerste uitgave staat 
een artikel over Bouke Bosma, onze ex-
pastor die inmiddels pastoor is zoals u 
ongetwijfeld zult weten. Op pagina 29 
staat een recept voor zoete aardappel-
paprikasoep. Nou die hebben we ge-
maakt en die was lekker. Die gaat nu het 
receptenboek in als bisdom soep. Aan te 
bevelen!!

BCP

Onze steun voedt 
moeder en kind
Weet u dat één op de zeven baby’s een te 
laag geboortegewicht heeft? 

Weet u dat miljoenen vrouwen en kin-
deren wereldwijd honger lijden? Zo kan 
men nauwelijks ontsnappen aan de 
armoedeval: de vicieuze cirkel van ar-
moede, ondervoeding en een gebrekkige 
opleiding.

Ondervoeding is een belangrijke schakel 
in deze cyclus. Adventsactie wil vrouwen 
en kinderen helpen ontsnappen aan die 
vicieuze cirkel en steunt daarom tijdens 
deze Adventsperiode 2020 het project in 
DR Congo. Duizenden mensen moesten 
hun akker verlaten (door of voor?) gewa-
pend geweld. Wanneer wij hen steunen, 
kunnen 50 gezinnen zelf groente, gra-
nen en fruit verbouwen. Zo kunnen zij 
beschikken over gezond en gevarieerd 
voedsel.

Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage 
is enorm welkom. Uw gift kunt u over-
maken op rekeningnummer NL89 INGB 
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Daarnaast organiseert MOV dit jaar op 
een andere manier de Adventsmaaltijd. 
Informatie hierover elders in dit blad.
Door deel te nemen aan deze maaltijd 
op afstand, steunt u bovenstaande actie 
ook.

Fijn dat u meedoet, ook al is het anders 
dan anders.

Namens de MOV, Tineke Uijttewaal en 
Peter Oorthuizen

Koor Allegro
Wat zouden we toch graag als volledig 
koor willen zingen. We missen de weke-
lijkse repetities en de maandelijkse vie-
ringen. Terwijl ik dit schrijf zijn er helaas 

nog stevigere maatregelen nodig om het 
coronavirus de kop in te drukken.

Maar verlangen mag in deze tijd.
Verlangend uit zien naar Kerstmis. Een 
eeuwenoude kerktraditie om dan bij el-
kaar te komen. De geboorte van het Kind 
te vieren, deze gebeurtenis die zoveel 
teweeg heeft gebracht in de wereld.

Wij hopen dan ook van ganser harte dat 
we als koor mogen zingen tijdens een 
van de vieringen in Nieuwkoop. In een 
klein groepje, maar toch dat kerstgevoel 
en Allegro gevoel te mogen beleven. Niet 
alleen voor onszelf, maar ook voor u als 
parochianen en voor wie dan ook, die 
daarvan deelgenoot kan zijn.

Feest van licht, feest van licht in deze 
‘donkere’ tijd. Sprank van hoop, dat het 
weer goed zal gaan komen. Want dat 
komt het zeker, daarop mogen wij ver-
trouwen.

Ik wens u allen dan ook een goede 
adventstijd toe, licht dat mag groeien 
en ons voorbereiden op Kerstmis. Het 
saamhorigheidsgevoel dat we nu zo vaak 
al moeten missen zal dan dubbel tot zijn 
recht komen.

Namens het koor Allegro
Joke van Tol

Kerststal
Ook dit jaar staat de kerststal weer in 
de tuin van de pastorie. Te bewonderen 
vanaf het fi etspad. Dank weer aan de 
vrijwilligers die druk bezig zijn geweest 
met de bouw.

BCP

Clara parochieO.L.V. Hemelvaartkerk

Lief en leed

Overleden
6 november  Geertje Kas-van der Voorn 74 jaar
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Afscheid Wim de Boer als 
voorzitter beheercommissie
Op 1 oktober heeft de beheercommissie 
afscheid genomen van Wim omdat zijn 
termijn afgelopen was. Wim was vanaf 23 
oktober 2007 lid van het parochiebestuur 
en daarna beheercommissie. Vanaf 9 
september 2009 was hij voorzitter.

Wat kwam daarbij zoal langs: Samen-
werking geboden 2. Vorming van de 
federatie. Gesprekken met werkgroepen. 
Gesprekken met het bisdom. Jubile-
umcommissie bij 150 jaar parochie H. 
Nicolaas, waarbij Wim de expositie in de 
Historische Kring organiseerde en zorgde 
dat er flessen Chateau Nicolaas kwamen.
Wim, hartelijk bedankt voor je inzet. 
Vooral je juridische ervaring en kritische 
kijk hebben wij zeer gewaardeerd.

Beheercommissie
Na het vertrek van John v.d. Zwaan en 
Wim de Boer is de samenstelling van de 
beheercommissie als volgt:

Voorzitter: Ton Hoogenboom
Penningmeester: Harry Burgmeijer
Secretaris: Riet Spekman
Coördinator vrijwilligers: Piet Wijfjes

Verder zijn er op dit moment twee toe-
hoorders. Wij hopen dat zij ons binnen 
afzienbare tijd komen versterken.

Kerkbalans
De opbrengst van de actie Kerkbalans is 
tot en met oktober ruim € 28.000,-. Dat 
is ten opzichte van 2019 een behoorlijke 

stijging. Ongeveer 30% van de parochi-
anen die een brief hebben ontvangen 
heeft een bedrag op rekening van de BCP 
Nieuwveen overgemaakt. Sommigen pa-
rochianen hebben meer dan 1 keer een 
bedrag overgemaakt, dit is bij een deel 
denk ik ter aanvulling op de collecten die 
in deze coronatijd aanzienlijk minder zijn. 
Heel hartelijk dank hiervoor.

Helaas heeft een groot deel van de paro-
chianen, ongeveer 70% nog geen bijdra-
ge is overgemaakt. Wij hebben in oktober 
allen die nog geen bijdrage hebben 
voldaan een persoonlijke brief gestuurd. 
Ik wil u hierbij vragen alsnog uw bijdrage 
over te maken als u dat nog niet heeft 
gedaan om onze kerk en geloofsgemeen-
schap in stand te kunnen houden.

Bedankt
Grote dank aan alle bezorgers die de en-
veloppen van de Kerkbalans samen met 
de Samenstromen bij u in de bus hebben 
gedaan.

Financiële situatie
Door de gedeeltelijke sluiting van de 
kerk zijn er minder/geen collecten en 
misintenties. Deze inkomsten zijn in 2020 
maar 25% van voorgaande jaren. 

Wij proberen van alles om de kosten in 
de hand te houden en waar mogelijk te 
verminderen. 

Wij verwachten dat het negatief resultaat 
in 2020 hoger zal zijn dan in 2019. Welke 
gevolgen dit heeft voor de toekomst is nu 
nog niet te overzien. Wij hopen dat zodra 

er gevaccineerd gaat worden we meer 
parochianen in de kerk kunnen/mogen 
ontvangen en dat daarmee de financiën 
beter zullen worden.

Harry Burgmeijer, penningmeester

Kerstmis
Er zijn deze kerst verschillende corona-
veilige activiteiten in onze kerk. In de 
flyer bij deze Samenstromen vindt u alle 
informatie hierover. Wij hopen u, op een 
voor u geschikt moment, te mogen be-
groeten.

Zalig Kerstmis

Vanuit de Pastoraatgroep
Beste mensen, 

Het is weer een hectische tijd, zo voor 
de feestdagen, die we vanwege de co-
ronapandemie anders gaan vieren. Het 
Pastoraal team regelt de koren en lecto-
ren en misdienaars uit de verschillende 
kernen alleen voor de kerstdagen, niet 

NieuwveenH. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week december en januari 
Dinsdag 22 december 9.00 uur Eucharistieviering  
Dinsdag  5 januari 9.00 uur Eucharistieviering 
Dinsdag 19 januari 9.00 uur Eucharistieviering 
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voor oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. 
Dat regelen de kernen zelf. Er kunnen 
wel mensen bij de vieringen zijn. In totaal 
zijn er dus 4 vieringen (de 27e niet mee-
gerekend) en kunnen dus 4 x 30 mensen 
erbij zijn.

Het Pastoraal team heeft na veel wikken 
en wegen besloten dat de kerstvieringen 
online gevierd worden. Zodat iedereen 
die Kerstmis mee wil vieren, dit toch op 
deze manier kan doen.

De vieringen zijn: 
•  Kerstavond 24 december om 19.00 uur 

en om 21.30 uur
•  Eerste Kerstdag 25 december om 
 10.00 uur
•  Tweede Kerstdag 26 december om 

10.00 uur
•  Zondag 27 december (Feest H. Familie) 

10.00 uur TV Mis Roelofarendsveen, 
waarin Pastoor Glas zal voorgaan.

•  Oudejaarsavond zijn er vieringen in 
Leimuiden, Aarlanderveen, Noorden, 
Nieuwkoop en Nieuwveen. 

Oudejaarsavond bent u van harte wel-
kom in de viering van 19.00 uur in de H. 
Nicolaaskerk, maar er zijn na afloop géén 
glühwein, oliebollen en/of appelflappen.
Het is een Woord- en Gebedsviering 
waarin we dankbaar, maar ook met zor-
gen terug kijken op het afgelopen jaar. 
We hopen dat er tijdens de viering orgel-
muziek is.

U moet zich voor deze viering registeren 
voor 22 december via de mail:
nieuwveen@rkgroenehart.nl 
Op 22 december kunt u zich ook telefo-
nisch opgeven tussen 09.00 uur en 12.00 
uur, het telefoonnummer is: 
0172-538125. 

•  Nieuwjaarsdag om 10.00 uur zijn er 
twee vieringen, in Langeraar en 

 Roelofarendsveen. 

U moet zich registeren bij de secretari-
aten van deze parochies. We moeten er 
wel rekening mee houden dat u bij één 
van de vieringen aanwezig kunt zijn vrij 
klein is, omdat deze vieringen voor de 
gehele Federatie gelden. 
Het weekend van 2 en 3 januari (Drieko-

ningen) is weer ‘normaal’.

Beste mensen, wij wensen u ondanks 
alles een zalig kerstfeest en een mooi en 
gezond 2021 toe.

Pastoraatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven, 
Miranda Voorend en Marian 
Berkhout

Nieuws van het 
St. Caeciliakoor
22 november vieren we het feest van 
St. Caecilia, de patrones van ons koor. 
Op die dag gedenken wij ook onze 
jubilarissen. 

Dit jaar zijn dat acht trouwe leden:
Carla Beekman   12,5 jaar 
Geni Hoogervorst  30    jaar
Truus Groenewegen 35    jaar
Sjaak Knook  45    jaar

Miep Bakker  50    jaar
Gerda Aartman  55    jaar
Coby van Veen  55    jaar
Wil van Veen   55    jaar

Wij feliciteren hen van harte. Normaal 
vindt de huldiging in de kerk plaats tij-
dens een mooie, gezongen viering. Maar 
helaas moeten we dit als gevolg van het 
coronavirus uitstellen. We zullen hen hul-
digen wanneer dat weer mogelijk is en 
ons koor weer voltallig kan zingen. Wat in 
het vat zit verzuurt niet. 

Gelukkig kan ons koor met vijf koorleden 
en een organist de weekendvieringen 
toch muzikaal begeleiden. Wij kijken uit 
naar het moment dat we weer voltallig 
kunnen repeteren en zingen in de vie-
ringen. Daarom deze kreet: heb geduld, 
hou vol en blijf gezond! Wij wensen u een 
mooie advent toe, fijne kerstdagen en 
een heel goed nieuwjaar.

Het bestuur van St. Caecilia

Clara parochie H. Nicolaaskerk   

Lief en leed

Gedoopt
25 oktober   Kristian Mattheo Zandvliet, zoon van Thijs en Inge Zandvliet- Baas. 
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Clara parochie 

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Zoals altijd beginnen we met een terug-
blik van de afgelopen maand. Ondanks 
alle verscherpingen van de overheids-
maatregelen mochten we nog steeds 
met 30 personen en een groepje zan-
gers samenkomen in onze Martinus. 
Op 1 november herdachten we onze 
dierbare overledenen. In het afgelopen 
kerkelijk jaar moesten we afscheid 
nemen van 12 parochianen. Ondanks 
het feit dat per familie er maar 2 of 3 
personen aanwezig mochten zijn, werd 
het een mooie en warme herdenking. 
Een week later vierden we het feest van 
onze patroonheilige. Pastor Heleen ver-
taalde de lezingen en het verhaal van 
Martinus naar de huidige tijd: samen 
delen van onze rijkdom en zorg voor 
elkaar. Voordat het Martinuslied werd 
aangeheven, werd ook de Martinuspen-
ning uitgereikt. Ondergetekende dacht 
dat hij een ander mocht toespreken 
maar viel zelf de eer te beurt. Ik was 
zeer blij verrast, mijn dank is groot!
Het kerkelijk jaar is inmiddels ten einde. 
De Sint is weer in het land en de dagen 
worden steeds korter. Het is advent, we 
bereiden ons voor op de komst van de 
Heer, Maria is uitgerekend op 24 de-
cember, laat op de avond. De kraamvi-
site zal geblokt toegelaten worden in de 
eenvoudige stal. Ook wij kunnen helaas 
niet genoeg benadrukken dat vooraf 
aanmelden écht moet om teleurstelling 
aan de kerkdeur te voorkomen. In het 
inlegvel staat nadere informatie over 
de viering in Noorden. Wel is de viering 
natuurlijk via Kerkomroep.nl te beluis-
teren. Federatief worden de centrale 
vieringen uitgezonden via YouTube.

De kerststal in de kerk zal naar ver-
wachting minder uitbundig zijn dan we 
gewend zijn, wel zal er een kerststal 
opgebouwd worden op het gazon naast 
de kerk, zichtbaar voor alle passanten 
en toegankelijk voor iedereen. Ook de 
basisschool zal hieraan meewerken.
Het oude jaar luiden we op 31 decem-

ber traditioneel om 19 uur uit. Het jaar 
2020 is op vele vlakken een jaar gewor-
den om niet te vergeten. Diaken Van 
Aarle zal ons voorgaan, of hij ons ook 
van oliebollen en warme wijn zal voor-
zien is nog niet bekend. Het nieuwe 
jaar wordt op zondag 3 januari ingeluid 
om 9.15 uur met een Eucharistieviering 
met pastoor Glas. Laten we hopen en 
bidden dat we in het nieuwe jaar snel 
weer naar het oude normaal kunnen 
en met zoveel mogelijk parochianen 
tegelijk kunnen en mogen vieren en 
rouwen, elkaar letterlijk nabij mogen 
zijn.

Namens de beheercommissie en de 
pastoraatgroep wens ik u allen een goe-
de voorbereiding op Kerstmis, een zalig 
kerstfeest en een goede jaarwisseling.

Martinuspenning

Op zondag 8 november werd tijdens de 
viering het St. Martinusfeest gevierd, 
het patroonsfeest van onze parochie-
kern. Hier werd de Martinuspenning 
uitgereikt aan een parochiaan die als 
vrijwilliger zich bijzonder inzet of inge-
zet heeft. Dit jaar viel de eer te beurt 
aan Hans Brouwer. Hans is onder an-
dere naast lid van de avondwakegroep, 
al vele jaren lid van de Pastoraatgroep, 
schrijft maandelijks een stukje voor 
Samenstromen en is voorzitter en zan-
ger van het koor Waimbaji. Verder heeft 
hij zich tijdens de corona nadrukkelijk 
ingezet om de vieringen veilig te laten 
plaats vinden. Jan Tersteeg, voorzitter 
van de beheercommissie, reikte dit jaar 
de Martinuspenning uit. 

Terugblik Allerzielen 
Op zondagavond 1 november was de 
viering van Allerzielen. In verband met 
het coronavirus was er een beperkt 
aantal nabestaanden uitgenodigd, 
omdat het maximumaantal bezoekers 
door het Bisdom was vastgesteld op 
30 personen. Op 1 en 2 november was 
het kerkhof verlicht in de avond. Zowel 
overdag als in de avond hebben vele 
parochianen hun graven bezocht. 

Martinus viert wat er te vieren valt… 
(al valt het niet altijd mee)
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Pastor H. van de Reep en Hennie Too-
nen namens de avondwake groep 
gingen voor in de gebedsdienst. Enkele 
leden van koor Waimbaji zongen mooie 
liederen onder leiding van Pia Schutz. 
De overledenen van het afgelopen 
jaar werden genoemd en van ieder 
werd kort iets verteld. Er werd een 
herinneringskaars aangestoken op de 
standaard, die door de bloemengroep 
prachtig was versierd. 

Ook stonden er witte rozen in een 
vaas. Aan het eind van de viering 
mochten de nabestaanden van de 
overleden parochianen van het afge-
lopen jaar naar voren komen om de 
kaars en de roos in ontvangst te ne-
men. Voorafgaand aan de viering wa-
ren de graven op het verlichte kerkhof 
gezegend door pastor H. van de Reep. 

Na afl oop van de viering konden de 
nabestaanden het kerkhof bezoeken 
om een brandend grafl ichtje of witte 
roos bij hun dierbaren te brengen. Ook 
de Mariakapel was verlicht en open 
voor de parochianen. Daarbij moes-
ten wel de coronamaatregelen in acht 
worden genomen. Er was een hart met 
roosjes neergezet bij het monument 
van ongedoopte kinderen.

De tuingroep had er voor gezorgd dat 
de paden goed begaanbaar waren. 
Zo hebben wij onze overleden paro-
chianen liefdevol in warmte en licht 
herdacht. Helaas was er na afl oop geen 
gelegenheid om na te praten bij een 
kopje koffi  e in de Jozefzaal. 

Wij danken de vele vrijwilligers van de 
verschillende werkgroepen, die een 

steentje hebben bijgedragen aan deze 
viering van verbondenheid!

Werkgroep Allerzielen

Lief en leed

Overleden
12 november                 Jan van de Brand              86 jaar

Noorden
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Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Dora 

Toen ik hoorde dat de onderhoudsploeg 
druk in de weer is geweest met het 
schoonmaken van de buitenkant van 
onze gebouwen schoot dit liedje in mijn 
hoofd. Misschien kent u het wel. Het is 
een gouwe ouwe van Wim Sonneveld. 
En daarom drink ik op Dora, en daarom 
zeg ik: ze is kampioene met stoffer en blik; 
een schoonmaakartieste, dat zie je pas 
goed, als Dora de binnenboel, Dora de 
buitenboel doet!                                                                                   

Een geoefend huisvrouwenoog heeft 
het waarschijnlijk allang opgemerkt: 
alle ramen van de Orangerie zijn ge-
lapt, zowel aan de binnen- als aan de 
buitenzijde. De dakranden zijn schoon, 
de goten leeggehaald. Een monster-
klus met al die hoge ramen, waar je 
niet zomaar bij kunt en er zijn heel wat 
metertjes dakgoot. Wat zijn we blij met 
deze mensen! We noemen even geen 
namen, want het zou zo maar kunnen 
dat we er dan één vergeten en dat is 
iets wat we absoluut niet willen. Ook nu 
we weinig gebruik maken van de grote 
zaal, vinden we het belangrijk dat deze 
toch gastvrijheid blijft uitstralen en net-
jes is, ongeacht of we er nu wel of niet 
veel komen en datzelfde geldt voor de 
buitenkant van het gebouw. Ga maar 
eens op vakantie en je ziet dat er bij 
terugkomst na 14 dagen een flinke laag 
stof op je meubilair ligt en dat is bij kerk 
en Orangerie niet anders.
Hulde daarom aan al die mensen die, 
vaak niet waargenomen door onze ogen, 
toch aan de gang gaan om alles er tip-
top uit te laten zien, de Dora’s! 

Kerstmis
Op het moment dat wij de kopij voor 
de Samenstromen aanleveren, was het 
rooster rond de Kerstdagen nog niet be-

kend gemaakt. Ook weten we natuurlijk 
nog niet met hoeveel mensen we tegen 
die tijd weer mogen vieren. Kunnen we 
wel allemaal naar een viering toe? Het is 
koffiedik kijken en het is dan ook lastig 
voor de bcp om activiteiten te bedenken 
die u als parochiaan in staat stellen om 
toch naar de kerk te gaan op dit mooie 
feest. Wel willen wij u in staat stellen om 
even binnen te lopen op beide kerstda-
gen en op 27 december, tussen 13.00 
en 16.00 uur.  Wellicht wilt u even met 
uw kleinkinderen naar de kerststal gaan 
kijken of vindt u het zelf gewoon fijn om 
even in de bank te gaan zitten en de 
kerstsfeer op u in te laten werken. Weet 
dat u welkom bent. (Zorg u er wel voor 
dat u een mondkapje bij zich heeft? We 
weten nog niet hoe de regels tegen die 
tijd luiden, maar hanteren voor nu even 
de regels zoals ze nu gelden.) 

Het is in onze kerk ook altijd een dierbare 
en goede gewoonte om elkaar een geluk-
kig nieuwjaar te wensen na afloop van 
de eerste weekendviering in het nieuwe 
jaar. Ook dit zal dit jaar niet doorgaan. Wel 
hebben we koor De Horizon bereid gevon-
den om de viering op 2 januari muzikaal 
te omlijsten. De meiden van De Horizon, 
die ons kerkje inmiddels ook in hun hart 
gesloten hebben, omdat het zo fijn zingen 
is in onze knusse kerk, sluiten met ons 
de kerstperiode weer af en zingen onder 
andere de zo vertrouwde kerstliedjes waar 
wij mee opgegroeid zijn. Ook namens De 
Horizon, welkom in deze viering. 

Website
Op onze eigen pagina in Samenstro-
men zult u dus weinig nieuwe informa-
tie vinden over de vieringen rond de 
kerst of eventuele extra activiteiten. 
Hebben wij echter informatie die voor 
u van belang is, verwijzen wij u naar de 
website.  www.rkgroenehart.nl . 

Kerkbalans 
Wij weten: iedereen in onze parochie-
kern is van goede wil. Toch is een aan-
tal toegezegde bijdragen voor de actie 
Kerkbalans van dit lopende jaar nog 
niet aan onze penningmeester overge-
maakt. Kan gebeuren natuurlijk, maar 
wilt u uw administratie er nog eens op 
nakijken? 

Nieuws van het 
St. Caeciliakoor
22 november vieren we het feest van 
St. Caecilia, de patrones van ons koor. 
Op die dag gedenken wij ook onze ju-
bilarissen. Dit jaar zijn dat acht trouw 
leden:

Carla Beekman   12,5 jaar 
Geni Hoogervorst   30    jaar
Truus Groenewegen 35    jaar
Sjaak Knook  45    jaar
Miep Bakker  50    jaar
Gerda Aartman  55    jaar
Coby van Veen  55    jaar
Wil van Veen   55    jaar

Wij feliciteren hen van harte. Normaal 
vindt de huldiging in de kerk plaats 
tijdens een mooie, gezongen viering. 
Maar helaas moeten we dit als gevolg 
van het coronavirus uitstellen. We zul-
len hen huldigen wanneer dat weer 
mogelijk is en ons koor weer voltallig 
kan zingen. Wat in het vat zit verzuurt 

Vrijdag 4 december 9.00 uur  Eucharistieviering
Vrijdag 18 december 9.00 uur  Eucharistieviering
Vrijdag 15 januari 9.00 uur  Eucharistieviering
Vrijdag 29 januari 9.00 uur  Eucharistieviering
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H. Johannes Geboortekerk Zevenhoven

niet. Gelukkig kan ons koor met vijf 
koorleden en een organist de weekend-
vieringen toch muzikaal begeleiden. Wij 
kijken uit naar het moment dat we weer 
voltallig kunnen repeteren en zingen 
in de vieringen. Daarom deze kreet: 
heb geduld, hou vol en blijf gezond! Wij 
wensen u een mooie advent toe, fijne 
kerstdagen en een heel goed nieuwjaar.

Het bestuur van St. Caecilia

Samenvoeging LWC Ze-
venhoven en Nieuwveen.
Voor 1 januari 2019 had iedere kerkge-
meenschap in de Heilige Clara parochie 
nog zijn eigen PCI (Parochiële Caritas In-
stelling). Nu is het echter zo dat de paro-
chie maar één PCI mag hebben, wat voor 
2019 niet het geval was. Voor de aanloop 
van 2019 waren er fusie besprekingen 
geweest, waaruit de PCI de Heilige Clara 

is ontstaan met lokale werkgroepen. 
De PCI beheert het eigen vermogen en 
bezittingen zoals landerijen, terwijl de 
Lokale Werkgroep Caritas (LWC) minder 
bevoegdheden hebben gekregen.

De LWC-en hebben de taak op zich 
genomen om mensen te helpen die 
om een of andere rede in financiële 
problemen zijn gekomen. Ook rond de 
kersttijd besteden ze aandacht aan de 
mensen die dat nodig hebben. 

Door bestuurswisselingen in Nieuwveen 
was het probleem ontstaan dat de LWC 
van Nieuwveen te weinig leden had, 
zelfs na actieve verwerving, om een 
bestuur te vormen. Hierdoor werd toe-
nadering gezocht of ze zich konden aan-
sluiten bij de LWC van Zevenhoven, aan-
gezien deze wel uit een volledig bestuur 
bestond. Tijdens overleg met de betref-
fende LWC-en en de PCI is er overgaan 
tot een samenvoeging van de LWC van 

Nieuwveen en Zevenhoven. Door deze 
samenvoeging is er weer een volledig 
bestuur ontstaan voor beide kerk ge-
meenschappen. Hierdoor is Truus Has-
sing met eervol ontslag gegaan. 

De LWC van Zevenhoven en Nieuw-
veen, voorlopig hanteren we deze 
naam, bestaat uit: 
Voorzitter:  Ina Tersteeg 
  Zevenhoven                                                                      
Secretaris:  André Bos   
  Zevenhoven                                                      
Penningmeester: John van der Zwaan
  Nieuwveen                                                                                  
Lid:   Erwin Teunissen 
  Nieuwveen                                                                                    
Lid:   John Akerboom 
  Zevenhoven                                                                                       
Lid:   Petra van den Berg
  Zevenhoven

Namens de LWC Ina Tersteeg 
(tel: 0172-537172).

Het nieuwe jaar   

Werk in uitvoering 
Wanneer het nieuwe jaar begint dan sta ik even stil.

Ik inspecteer mijn levensweg en kijk waar heen ik wil. 
En als ik ergens kuilen zie dan ga ik repareren.

Want anders zit ik strakjes vast. Dat wil ik niet riskeren.  

De kuil van angst en onbegrip, het zwarte gat vol pijn, 
de hobbel van verlegenheid, de sporen van venijn,

ik schaaf er aan en gooi wat dicht. Zo kunnen ze geen kwaad. 

Ik had het eerder moeten doen, maar het is nooit te laat     
De kloven tussen jou en mij, wat doen we daar nou mee?
Een kleine hangbrug is misschien nog niet zo’n gek idee. 

Een kruispunt vraagt om extra zorg, daar kruisen onze wegen.
Zo’n kruispunt moet begaanbaar zijn, daar kom je mensen tegen.

En is het fundament wel goed? Ook dat vraagt onderhoud.

Een goede basis zie je niet, maar zonder gaat het fout. 
Dan zak je weg. Je komt niet ver.

Dus sta ik even stil. Ik inspecteer mijn levensweg omdat ik 
verder wil.

Uit parochieblad Nicolaaskern     

Lief en leed

Overleden
8 november   Dien van der Steegt-ten Den 81 jaar
11 november   Mien van Tol-Hoogervorst 89 jaar
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Welkom
We blikken terug op de herdenkings-
week. De kerst en adventstijd komen 
eraan. Het is moeilijk in te schatten hoe 
het virus zich zal ontwikkelen in de-
cember. In deze Samenstromen leest u 
hoe we in onze gemeenschap Kerstmis 
vieren, als het virus het toelaat. We ra-
den u aan om de nieuwsbrief te lezen 
of de hekken bij de kerk en de deur bij 
De Schuur in de gaten te houden. Daar 
hangen we informatie op of activiteiten 
doorgaan of niet. 

Schoenendoosactie
Zoals ieder jaar, sparen kinderen spullen 
voor de schoenendoosactie. Het was een 
succes. Dank jullie wel ouders, kinderen, 
leerkrachten en parochianen voor jullie 
bijdrage. 33 gevulde schoenendozen, 
fantastisch! De verzendkosten zijn bijeen 
gebracht door parochianen en wat we 
tekort kwamen door de Parochiële Cari-
tas Instelling.

De Protestantse gemeente van het Kerk-
je aan de Does heeft 27 schoenendozen 
gevuld. We mogen trots zijn, dat wij sa-
men 60 dozen hebben gevuld. Zeker 60 
kinderen, die we blij gaan maken. 

Dank u wel en tot volgend jaar. Gaat u 
alvast sparen?

Allerzielen - terugblik
We kijken uit naar het voorjaar. Op 
maandagmiddag, 2 november zijn veel 
parochianen langs geweest om blauwe 
druifjes te poten op het kerkhof bij hun 
geliefde overledene. In het voorjaar zal 
het een blauwe zee zijn, de blauwe kleur 
van Maria. Ook kreeg iedere bezoeker 
een rode roos om mee te nemen of op 
het graf te plaatsen. Het was een indruk-
wekkende middag met mooie ontmoe-
tingen.

Herdenkingsweek - 
4 november en verder…

Madelief Mooren heeft verteld over het 
bezoek van schoolkinderen tijdens de 
herdenkingsviering op 8 november: 
“We gingen na de pauze met onze juf 
en mijn moeder naar de afgebrande 
kerk. Daar was Jeanne en zij gaf ons een 
rondleiding. Ik was daar al twee keer 
geweest. Bij de openluchtvieringen en 
bij de dierenzegening. Maar heel veel 
kinderen uit mijn klas kwamen er voor 
het eerst na de brand. Ik vind het echt 
heel jammer dat al die mooie spullen nu 
weg zijn. Daarna gingen we terug naar 
school. We hebben een filmpje gekeken 
over de kerk. De juf liet een PowerPoint 
zien. We knutselden en tekenden over 
een nieuwe kerk, zoals een kruis wat 
op de kerk komt te staan als die wordt 
herbouwd. Hier ziet u het resultaat. Alle 
kinderen van de basisschool willen de 
kerk heel graag terug!”

Madelief Mooren

Licht in de adventstijd
Omdat we vanwege corona niet bij elkaar 
op bezoek kunnen, hebben we voor de 
advent een actie van licht bedacht. Een 
aantal kaarsen zullen circuleren in onze 
parochiekern. Als u een kaars ontvangt, 
dan kunt u ’s avonds de kaars branden. 
U schrijft een boodschap voor iemand 
voor wie u een lichtje wil branden in het 
bijgevoegde notitieboekje. Vervolgens 
brengt u het kaarsje en notitieboekje 
bij iemand, die u wat licht toewenst. En 
deze persoon brandt ook het kaarsje en 
schrijft een boodschap en brengt het 
weer door. We hopen dat zo veel mensen 
licht mogen ontvangen en doorgeven in 
deze adventstijd.

Voedselbank – 
bent u Sint op 5 december?
Zaterdag 5 december is er een actie voor 
de voedselbank. De bezoekgroep en de 
pastoraatgroep hebben hun krachten 
gebundeld en staan van 8.30 tot 14.00 
uur bij de COOP. U krijgt een lijstje met 
producten die nodig zijn. U kiest er daar 
één of een paar uit en doet deze in een 
doos. Wij brengen deze producten naar 
de voedselbank.

H. Johannes Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Kerstfair
Zaterdag 12 december is met potlood in 
de agenda gezet bij de dames van klein 
onderhoud. Ze gaan kerststukjes en 
kerstkaarten verkopen tijdens de kerst-
fair, als de coronacijfers het toelaten. 
Het plan is de kerstfair te organiseren 
op zaterdag 12 december van 10.00 tot 
14.00 uur. Mocht u niet kunnen komen, 
dan kunt u kerstkaarten bestellen met 
onze kerk erop. Een mapje van drie kaar-
ten kost € 5,- of vijf kaarten voor € 10,-. 
De kaarten zijn te koop op: Hendrik Me-
ijerplantsoen 19, Hoogmade. 

Tussenbeide – extra editie
In december ontvangt u Tussenbeide, de 
informatie- en inspiratiekrant van ons 
bisdom Rotterdam. Het blad verschijnt 
vier keer per jaar met nieuws over het 
geloofsleven in de kerk van Rotterdam. 
Vanwege corona zullen we het blad ver-
spreiden onder alle parochianen, omdat 
niet iedereen naar de vieringen kan ko-
men.

Kerstwandeling – 
24 december
Op kerstavond organiseren we in samen-
werking met de Protestantse gemeente 
van de kerk aan de Does een kerstwan-

deling. Tijdens de wandeling gaat u met 
uw gezin op zoek naar een kindje, dat 
geboren is in een stal. Het belooft een 
unieke wandeling te worden. Inspiratie, 
Nederlandstalig Koor en Enjoy zullen 
tijdens de route kerstliederen ten gehore 
brengen. En we hebben een paar verras-
singen. U kunt starten tussen 17.30 uur 
en 20.00 uur vanaf de Protestantse kerk 
bij de Does. Iedere vijf minuten zal een 
groep starten, zodat u coronavriendelijk 
de route kunt wandelen. Heeft u fakkels 
in uw bezit, laat het ons weten. We willen 
fakkels plaatsen, zodat de route verlicht 
wordt.

U kunt een starttijd opvragen of laten 
weten dat u fakkels heeft via het secre-
tariaat op dinsdagochtend of via de mail 
(bcp_hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl) tot dinsdag 22 decem-
ber 2020.

Kerstochtend – 
25 december
De kerstvieringen zullen dit jaar besloten 
zijn en worden via internet live uitgezon-
den. Dat betekent dat er geen vieringen 
zijn in Hoogmade. Voor parochianen, 
die geen internet hebben, willen we het 
mogelijk maken om in de Schuur de 
eucharistieviering op een groot scherm 
mee te vieren. 

Wilt u voor 15 december laten weten of 
u interesse heeft om op eerste kerstdag 
naar De Schuur te komen, via het secre-
tariaat op dinsdagochtend of via de mail 
(bcp_hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl).

Wekelijkse vieringen in 
De Schuur
Iedere week is er een viering in De 
Schuur. Er is plek voor 30 parochianen. U 
kunt dinsdagochtend telefonisch contact 
opnemen met het secretariaat om te 
reserveren. 

Wij wensen u een inspirerende advents-
tijd toe. We hopen dat het aantal Corona 
patiënten gaat dalen, zodat we met 
elkaar kerstactiviteiten kunnen onderne-
men en ook de medewerkers in de zorg 
van de kersttijd kunnen genieten.

Wij wensen u een zalig kerstfeest.

Beheercommissie 
Pastoraatgroep 
Pastor Marjo Hoogenbosch

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

Lief en leed

Overleden
30 oktober  Jan Zonneveld    76 jaar

Gedoopt
25 oktober  Vosse Theodorus Gerrit Koteris, 
   zoon van Rolf Koteris en Shaila Deckers
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Oproep uit de Beheer 
Commissie Parochiekern 
(BCP)
Wie wil ons helpen?
We zitten dringend verlegen om een 
commissielid (m/v) met penningmeester 
ervaring. Je houdt een oogje in het zeil op 
de inkomsten en uitgaven van de BCP en 
haar werkgroepen. Als lid van de BCP ver-
gader je zo’n 9 keer per jaar. Daarnaast 
hou je contact met het secretariaat en het 
administratiekantoor die het boekhoud-
kundige deel voor hun rekening nemen.

Heb je interesse, bel mij even op 06-
13691794. Of mail naar simonvgraas@
hotmail.com, ik neem dan snel contact 
op.

Ik kijk met verlangen uit naar een posi-
tieve reactie, dank alvast.

Namens de BCP, Simon van Graas 

Akkoord Nieuws    
MEVROUW VAN ZON 
BEDANKT!!! 

In de Samenstromen 
van november lazen 
wij dat mevrouw 
Van Zon op zondag 
11 oktober afscheid 
heeft genomen als 
gebedsleider. Naast 
gebedsleider heeft 

mevrouw Van Zon nog veel meer bete-
kend voor de kerk. Zo heeft zij meer dan 
40 jaar geleden het kinderkoor opgestart 
en daar velen jaren, tijd en energie in 
gestoken. Ook toen ze geen dirigent meer 
was besteedde ze nog veel aandacht aan 
het koor. Eerst als coördinator en contact-
persoon voor de koren in de pastoraats-
groep en later als gebedsleider. Tijdens 
de vieringen waarin zij voorging zorgde 
ze er altijd voor dat de kinderen weer met 
een blij gevoel naar huis gingen.

Akkoord wil mevrouw Van Zon heel graag 
bedanken voor alle tijd en energie die zij 
heeft gestoken in de kerk en de koren en 
met name het kinderkoor.  Daarom heeft 
iedereen een mooie tekening gemaakt en 
hebben we met elkaar een lied ingezon-
gen. Dit lied is voor iedereen te beluiste-
ren op YouTube, u zoekt dan op: 'Kinder-
koor Akkoord – Mw. Van Zon bedankt'.

Kerst wordt niet zoals andere jaren. En 
het wordt ook niet gevierd zoals u dat 
graag zou willen. 

Toch zijn er hele mooie alternatieven 
bedacht om toch met elkaar kerst te kun-
nen vieren.

Zo gaan we bijvoorbeeld meewerken aan 
‘Kindje Wiegen de Film’. Deze film, waar-
aan kinderen en kinderkoren van alle 
parochiekernen van onze federatie mee-
werken, is voor iedereen op 1e kerstdag 
om 12.00 uur te zien op YouTube. Houdt 
u de posters, de kranten en de verdere 
berichtgeving in deze Samenstromen in 
de gaten?

Daarnaast gaat Akkoord meewerken aan 
de kinderkerstviering op kerstavond om 
19.00 uur. 

Deze viering wordt uitgezonden via You-
Tube en is voor alle parochianen thuis 
vanaf de bank te bekijken. 

Het projectkoor is gestart op 24 novem-
ber. De kerstliedjes worden enthousiast 
mee gezongen. Zit jij op de basisschool 
en wil je ook graag meedoen? Dat kan! 
We repeteren op dinsdagavond van 18.30 
uur tot 19.30 uur. 

Akkoord

Allerzielen in het Licht
Op 2 november hebben velen van u de 
begraafplaats bij de St. Jan de Doperkerk 
bezocht. 

De hele dag door waren er mensen om 
het graf van hun dierbare te verzorgen en 
een kaarsje te branden. 

De vele vrijwilligers zijn de hele dag bezig 
geweest om de begraafplaats sfeervol 
te versieren met verlichting, fakkels en 
kaarsen.

De gebedsviering van Allerzielen in het 
Licht was dit jaar vanwege de corona-
maatregelen alleen toegankelijk voor de 
nabestaanden van de overledenen van 
het afgelopen jaar. Na afloop van deze 
viering heeft kapelaan Van Paassen de 
graven gezegend op de begraafplaats.

Namens de pastoraatgroep, 
Sonja Knelange

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Van de onderhoud- 
en tuinmannengroep
In de afgelopen tijd is er weer veel werk 
verzet. Het wekelijks terugkerende on-
derhoud aan het kerkterrein en de be-
graafplaats, zoals schoff elen, blad harken, 
maaien en snoeien. Er is een bladkorf 
gemaakt, zodat het blad gecomposteerd 
kan worden.

Bij het Jozefhuis is een geheel opgeknapt 
Mariabeeld geplaatst. Er is nieuw grind 
gehaald en verspreid over het kerkter-
rein. Er zijn honderden grote tegels 
gehaald, waarmee de tegelpaden zijn 
uitgebreid. De parkeerplaats is verder 
opgehoogd.

In de pastorie is het appartement opge-
knapt, dat wil zeggen: schilderwerk en 
tochtwerende maatregelen uitgevoerd. In 
het onderhuis zijn muren gerestaureerd.
Verder is een interne verhuizing van het 
secretariaat gerealiseerd, die gepaard 
ging met het omleggen van internet en 
aanpassen van elektriciteit.

De onderhoud- en tuinmannengroep

De communicantjes van 
onze parochie

In de vorige uitgave is er een verslag 
gedaan maar er was geen ruimte voor 
de mooie foto’s. Gelukkig is dat nu wel 
mogelijk. 

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging St 
Barbara wenst in te schakelen bij de ver-
zorging van de begrafenis/crematie dan is 
de verzorger te bereiken onder telefoon-
nummer: 06-13449107.
TIP: Noteer dit nummer in uw mobiele tele-
foon of telefoonklapper!

Steek een kaars aan 
Steek een kaars aan in het duister,

laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard. 

 Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat. 

Steek een kaars aan in het duister, 
eer wat kwetsbaar is en klein. 

Ga geduldig tot het uiterst. 
Laat waar jij bent liefde zijn. 

Hein Stufk ens

Sint Jan de Doperkerk Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Overleden
29 oktober   Jan Kompier   84 jaar
14 november   Ans Brand-Laan   76 jaar

Steek een kaars aan 
Steek een kaars aan in het duister,

laat het licht toe in je hart.
Maak je handen niet tot vuisten, 
streel maar zacht wat is verhard. 

 Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat. 

Steek een kaars aan in het duister, 
eer wat kwetsbaar is en klein. 

Ga geduldig tot het uiterst. 
Laat waar jij bent liefde zijn. 

Hein Stufk ens
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Adventsactie 
Tijdens de advent zal er aandacht worden 
besteed aan het adventsproject ‘Akkers 
voor ontheemde gezinnen in DR Congo’. 
In april vorig jaar sloegen mensen in het 
oosten van DR Congo massaal op de 
vlucht voor extreem politiek geweld.
CAJED is een organisatie in de regio Gama 
te Congo en werkt al jarenlang met kwets-
bare kinderen en jongeren. Zij willen de 
levensomstandigheden verbeteren van 
minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 
ontheemde en kwetsbare gezinnen in de 
regio. Meer informatie vindt u in de folder 
bij deze Samenstromen.

Achter in de kerken van Oud Ade en Rijp-
wetering staan spaardozen om uw gift in 
te doen en op zaterdag 19 december is 
er in Oud Ade een deurcollecte voor dit 
adventsproject.

Vanwege de coronacrisis mogen niet 
zoveel mensen de vieringen in de kerk 
bezoeken. Het zou fijn als u extra geld wilt 
overmaken aan dit project. Dat kan via 
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Advents-
actie.

Kerstvieringen
In deze coronatijd gaat alles anders. En 
het zal u daarom ook niet verbazen dat 
het kerstfeest ook niet gevierd kan wor-
den zoals we dat gewend waren. Volgens 
de nu geldende regels mogen we maar 
30 mensen per viering toelaten en zou-
den we dus heel veel mensen moeten 
teleurstellen.

Daarom heeft het pastoraal team beslo-
ten om niet allemaal aparte vieringen in 

de kernen te doen, maar alleen besloten 
online vieringen die voor (bijna) iedereen 
te volgen zijn via ons YouTube kanaal 
tv.rkgroenehart.nl  Zie het rooster achter 
in deze Samenstromen voor een over-
zicht van deze vieringen.

Parochianen kunnen dit jaar dus niet naar 
de kerk zelf komen om een kerstviering 
mee te vieren. Maar dat betekent niet 
dat u helemaal niet welkom bent in de 
kerken. Tijdens de kerstdagen zullen deze 
op vaste momenten geopend zijn, zodat u 
toch even de kerstsfeer kunt proeven.
Op dit moment (half november) is nog 
niet bekend welke tijden dat zijn en wat 
het programma is, maar u leest hier ze-
ker meer over in het mededelingenblad 
dat u enkele dagen voor kerstmis in de 
bus krijgt.

Verder moeten wij u ook melden dat er 
op zondag 27 december géén viering in 
Rijpwetering is. Dan is er om 10.00 uur 
een TV mis vanuit de Petruskerk in Roelo-
farendsveen die natuurlijk voor iedereen 
op tv te volgen is.

Oudjaar
Donderdag 31 december is er om 19.00 
uur een oudejaarsviering in Oud Ade. 
Pastor Thea Dingjan is voorganger. 
Jammer genoeg deze keer niet met bis-
schopswijn en oliebollen daarna, maar 
we hopen er met elkaar toch een mooie 
viering van te maken om zo het jaar 2020 
goed af te sluiten.

Aanmelden voor deze viering kan op 
maandag- en woensdagochtend van 9.00 
tot 10.30 uur bij het secretariaat in Rijp-
wetering, tel. 071-5018278.

Wisseling locatie 
weekendvieringen
In het eerste weekend van 2021 wisselt 
de locatie van de weekendvieringen weer 
en is de viering op zaterdagavond in Rijp-
wetering en de viering op zondagmorgen 
in Oud Ade. De aanvangstijden blijven 
hetzelfde. Op zaterdag 2 januari om 19.00 
uur is de viering dus in Rijpwetering.

Kindje Wiegen
Dit jaar wordt ook het Kindje Wiegen 
anders dan andere jaren. Iedere kern 
speelt een stukje van het kerstverhaal en 
filmt dit. Tezamen vormt dit het complete 
kerstverhaal. Kinderen uit onze kern 
doen ook mee en tussen het spelen door 
zingt LOSZ kerstliederen.

Het wordt eerste kerstdag om 12.00 uur 
uitgezonden via het You-tube kanaal, 
tv.rkgroenehart.nl. We hopen dat veel 
kinderen, gezinnen, opa's en oma’s, in 
plaats van naar de kerk, nu online gaan 
kijken.

Team Kindje Wiegen

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdag 15 december 9.00 uur  Eucharistieviering door pastoor J. Glas
Dinsdag 29 december 9.00 uur   Eucharistieviering door pastoor J. Glas
Dinsdag 12 januari 9.00 uur  Eucharistieviering door pastoor J. Glas
Dinsdag 26 januari 9.00 uur  Eucharistieviering door pastoor J. Glas

Voor deze vieringen hoeft niet te worden gereserveerd.

Dinsdagmorgen in Oud Ade
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Extra inzameling voor de 
voedselbanken tijdens 
de advent
De voedselbanken hebben lege schap-
pen door minder voedseldonaties van de 
horeca en de supermarkten. De horeca is 
gesloten en de supermarkten verkopen 
hun producten voor een sterk geredu-
ceerde prijs. Er zijn enorme tekorten 
ontstaan bij alle voedselbanken in Neder-
land en vanwege de coronacrisis wordt 
er juist een toename van het aantal klan-
ten verwacht.

In Nederland leven meer dan een miljoen 
mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen de allerarmsten 
in onze samenleving door ze tijdelijk te 
voorzien van voedselpakketten. Ze wer-
ken samen met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. Zo zorgen ze 
er samen voor dat armoede wordt be-
streden, voedseloverschotten verdwijnen 
en het milieu minder wordt belast. Met 
als motto ‘Waar wij vasten worden ande-
ren gevoed’.

Door de coronacrisis is het niet mogelijk 
om álle allerarmsten in onze samenle-
ving van extra voedsel te voorzien.
Tijdens de advent willen wij de Voedsel-
bank KBEO (Kaag & Braasem En Omstre-
ken) helpen aan extra voedselpakketten 
en u vragen om iets te doneren. Alles is 
welkom behalve alcohol.

Wilt u daaraan meewerken? Vanaf 29 
november staan er manden en kratten 
achter in de kerken. De voedselbanken 
zullen u er dankbaar voor zijn!

Bezoekgroep 
Rijpwetering
In 2019 hebben een aantal leden van de 
bezoekgroep afscheid genomen en heb-
ben we nieuwe vrijwilligers gevonden. 
Inmiddels hebben zij een plekje gevon-
den in onze groep. 

In september zijn we bij elkaar gekomen 
om de afgelopen periode te evalueren 

en om te zien of zij een klik hebben met 
de mensen die bezocht worden, daar het 
van groot belang is dat beide partijen 
zich happy voelen. 

Afgelopen zomer waren de bezoeken 
nog goed te doen, door de prachtige 
zomer was het heerlijk om buiten in de 
tuin te zitten. 

Enkele voorbeelden wat we kunnen 
betekenen voor de mensen zijn:
Een vrijwilliger die vlakbij de mensen 
woont die hij bezoekt verzorgt ook hand- 
en spandiensten. Als er een verjaardag te 
vieren valt neemt hij een bloemetje mee. 
Tijdens een bezoek vertelde iemand al tij-
den een bekende niet gezien te hebben. 
Bij het volgende bezoek had de vrijwil-
liger deze bekende meegevraagd. 

Een andere vrijwilliger nam een echtpaar 
mee naar een terrasje. Weer een andere 
vrijwilliger, die zelf in het ziekenhuis op-
genomen is geweest, kreeg bezoek van 
degene die hij bezoekt. Zo zie je dat er 
ook een wisselwerking ontstaat. 

Regelmatig ontvangen we vanuit het 
secretariaat adressen van mensen die 
in aanmerking komen voor een bezoek 
van ons. Belangrijk is het als vrijwilliger, 
om goed te luisteren en vragen te stel-
len en te laten merken dat we betrokken 
zijn met de persoon die we bezoeken. 

We hebben nu een enthousiaste groep 
mensen, waar we trots op zijn en geza-
menlijk kunnen we veel doen. Wederom 
kunnen we de ouderen niet bezoeken 
vanwege de aangescherpte maatrege-
len.

Wat heel jammer is, dat er momenteel 
geen communie thuis uitgereikt kan 
worden aan de ouderen die daar be-
hoeften aan hebben. Zodra dit weer 
mogelijk is maken wij dit kenbaar in de 
Samenstromen. 

Namens de bezoekgroep wensen wij u 
allen een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke groet, 
Greet de Jong

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
We kijken terug op een heel bijzonder 
jaar. Door het coronavirus zijn onze 
vaste rituelen en ritmes behoorlijk door 
elkaar geschud of zo maar tot stilstand 
gekomen. In maart startte ik als secre-
taris in de beheercommissie. Een bij-
zondere start want we konden als com-
missie niet bij elkaar komen. Terwijl er 
best wel de nodige punten op de agenda 
stonden. Wij hebben als beheercommis-
sie ons best gedaan alle lopende zaken 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Zoals 
hoe we in de kerk moeten omgaan met 
de coronaregels, wat er allemaal nog 
wél kan, hoe we toch elkaar kunnen 
ontmoeten in vieringen. Tegelijkertijd 
zijn er zorgen over het terugvallen van 
de inkomsten uit collectes en over de 
betrokkenheid van velen die niet naar de 
kerk kunnen of durven.

De beheercommissie kijkt ook al weer 
vooruit naar het nieuwe jaar. We werken 
aan de begroting, de Actie Kerkbalans en 
de onderhoudsplanning van de gebou-
wen en begraafplaatsen. Komend jaar 
hopen we ook actiever bezig te zijn om 
meer parochianen te laten kennismaken 
met het geloof. Want wij hebben betrok-
ken parochianen nodig om een levende 
kerkgemeenschap te blijven. 

Franciscus parochie H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Pastoraatgroepnieuws 
Zoals u gewend bent in deze decembertijd,

heb ik onze ‘pastoraatgroep-kopij’ weer op rijm bereid:

Het coronavirus beperkt ons nog steeds in ons doen en laten,
dat heeft u ongetwijfeld allang in de gaten….

Reserveren voor vieringen, wij vinden dat ook niet fijn;
de kerk hoort voor iedereen toegankelijk te zijn.

Met deze beperkingen straks Kerstmis vieren,
lukt waarschijnlijk alleen op digitale manieren.

Via YouTube, de Kerkradio en Facebook 
gaan we samen naar de online kerstsfeer op zoek.

Om eenieder in de advent de gelegenheid te geven
Gods aanwezigheid intens te kunnen beleven

bieden we u zaterdags van 13.00 tot 14.00 uur Aanbidding aan, 
u bent vrij om in dat uur te komen en te gaan.
Bent u er toevallig rond de klok van half twee,

bidt u dan het middaggebed met ons mee?

U kent vast de Tussenbeide, ons Bisdomblad,
eind december volgt de Kersteditie op uw deurmat.

Zo hoopt uw parochie in deze donkere tijden
toch bij eenieder een lichtpuntje te verspreiden.

We willen u steunen in deze zware tijd,
maar hebben niet iedereen in beeld, tot onze spijt.
Bij een aantal parochianen zijn we al langsgegaan,

laat het ons even weten, als u zich alleen voelt staan.
Heeft u behoefte aan méér dan een geschreven woord;

geef dit dan via mail of telefoon even aan ons door!

Kerstmis, we vieren het dit jaar -coronagedwongen- wat klein;
maar mogen we in gebed, toch altijd elkaar nabij zijn.

Gezegende dagen gewenst,
namens de pastoraatgroep,

Astrid de Haas
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H. Petruskerk en H. Mariakerk Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Ik wens u een goede adventstijd en hoop 
dat iedereen mooie kerstdagen mag be-
leven. 

John van Velzen 
secretaris BCP Emanuel 

Inrichting nieuwe 
begraafplaats Petruskerk
In de Samenstromen van april schreef 
ik over de werkzaamheden voor de uit-
breiding  van de begraafplaats achter de 
Petruskerk. Inmiddels is een zandpak-
ket met een dikte van 5,5 meter aange-
bracht. U zult dat ongetwijfeld hebben 
gezien. Nu is een periode van inklinken 
van de ondergrond aangebroken. Na de 
zetting zal de zogenaamde 'overhoogte' 
weer worden afgegraven tot een niveau 
van 2,5 meter boven het grondwaterni-
veau. Voorts zullen dan schoeiingen wor-
den aangebracht en krijgt de inrichting 
verder gestalte. Hierbij valt te denken 
aan een verbinding met de bestaande 
begraafplaats, een padenplan en indeling 
van de grafvelden, een urnenmuur en 
strooiveld, beplanting, een aanlegplaats 
voor varend begraven enz. Ook komen er 
servicepunten zoals elektra, verlichting, 
watertappunten en afvalstations.
Door onze eigen hovenier is een con-
ceptschetsontwerp gemaakt. Dat is nu 
de leidraad voor verdere planning en 
uitvoering van de werkzaamheden. Na 
voltooiing zal onze  begraafplaats een 
toekomstbestendige omgeving zijn, waar 
tot in lengte van dagen begraven kan 
worden, maar ook kan worden voorzien 
in de toenemende vraag naar een  waar-
dige ruimte voor plaatsing van urnen en 
as bestemming. 

Het doel is te komen tot plaats waar 
nabestaanden hun dierbaren in een 
sfeervolle omgeving  kunnen herden-
ken. Een plaats is om te rouwen en voor 
rituelen maar ook een gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en een wandeling 
te maken in een natuurlijke, rustgevende 
omgeving. De bouwcommissie van de 
begraafplaats coördineert de werkzaam-
heden en houdt contact met gemeente 
en de aannemers die bij de uitbreiding 
betrokken zijn. Mocht u vragen of sug-

gesties hebben dan zijn die uiteraard 
zeer welkom.

Namens de Beheercommissie
Begraafplaats Petruskerk,
Carl van der Zwet

De Urnenmuur en 
de Mariagrot
De urnenmuur op de begraafplaats ach-
ter de Petruskerk heeft een uitbreiding 
gekregen. Deze uitbreiding gaf het klus-
team de gelegenheid om verbeteringen 
aan te brengen. De bestrating is geheel 
vernieuwd en er is een pergola geplaats. 
De klimplant op de pergola is winterhard, 
waardoor nu al een warme natuurlijke 
uitstraling is bereikt. De oude verlichting 
is vervangen door een nieuwe lamp en 
geeft nu ook in de donkere wintermaan-
den een sfeervol geheel. 

Achter de Petruskerk, aan het pad naar 
de begraafplaats staat de Mariagrot. Tij-
dens de grote renovatie die plaatsvond 
in 2013/2014, werd het plan geboren om 
een speciale plaats in te ruimen om Maria 
te eren. Door de toenmalige vrijwilligers is 
een grot gemetseld, een Mariabeeld kon 
opgehaald worden in Brabant. Dat beeld 
is recentelijk helemaal opgeknapt en de 
nieuwe verlichting die is aangebracht, 
geeft een mooi zicht op het beeld en 
maakt tevens de begraafplaats tijdens de 
donkere wintermaanden toegankelijker. 

Door de inzet en het vakmanschap van de 
vrijwilligers is dit tot stand gekomen.

Sam Boekel

Rozenkrans bidden in 
de advent
Op 4 november en 18 december om 9.30 
uur gaan we weer online de rozenkrans 
bidden. Via Facebook: Mariakapel Oude-
Wetering kunt u dit direct of later volgen. 
Ons gebed is hard nodig.
Bidt u thuis weer met ons mee?

Gezocht!
De Actie Kerkbalans wordt in 2021 ge-
houden van zaterdag 16 januari tot za-
terdag 30 januari 2021 Voor het uitdelen 
van de Kerkbalansformulieren zoeken wij 
voor de wijken 'Vergeten groenten', 
'Westend' en 'De Poelen' nog vrijwilligers 
die dit willen ronddelen. De Actie Kerk-
balans wordt 1 á 2 keer per jaar gedeeld, 
het kost niet veel tijd en je bent bezig 
voor een goed doel.
Misschien vind je dit wel zo leuk dat je ook 
de Samenstormen wilt helpen delen, dit is 
10x per jaar, heerlijk een rondje om buiten.
Wil je ook helpen, meld u dan aan bij het 
secretariaat 071-3310940 of 
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Werkgroep Kerkbalans

Lief en leed

Overleden
11 september Cornelia Catharina Johanna van Ruiten-Huigsloot 88 jaar
28 september Johannes Engelbertus van Es 87 jaar
3 oktober Romualda Teresa Krijger-Zuchowska 64 jaar
11 oktober Bernardus Petrus van der Meer 72 jaar
25 oktober Hendrica Alida Apolonia van der Meer – Koek 85 jaar
8 november Hendrikus Adrianus Hoogenboom 83 jaar
11 november Martina Hendrika Gerarda van Klink – van der Voorn  71 jaar

Gedoopt:
6 september Alex Lucas Peter van Rhoon , zoon van Claudia van Rhoon
6 september Lieke Wilhelmina Antonia Hulskes, dochter van Arnaud en
  Esther Hulkes-Schouten
11 oktober Moos Fredric de Koning, zoon van Frank en Mandy de Koning-van de Haak
11 oktober Faye Elisabeth Schouten, dochter van Richard en Sanne Schouten-Akerboom
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Halverwege deze coronazomer, dachten veel mensen nog, 
dat alle beperkingen voor en rondom kerst wel achter de rug 
zouden zijn.

Dat we weer een kindje wiegen op eerste kerstdag in de kerk 
konden gaan vieren. 

Een kerk vol kinderen met hun ouders, opa's en oma's. Maar 
zoals het nu gesteld is en er op dit moment maar 30 mensen 
de kerk in mogen, wordt het voor hen, voor ons en de kinde-
ren lang niet zo leuk!

De diverse werkgroepen uit de Clara en Franciscus federatie 
hebben hun krachten gebundeld en samen iets moois be-
dacht.
Dat is geworden Kindje Wiegen de film, coronaveilig en een 
mooie kans om iedereen te betrekken bij dit mooie fenomeen. 

Het kerstverhaal is verdeeld over de 11 kernen en overal 
wordt of een stukje van het kerstverhaal door kinderen nage-
speeld of een kerstliedje gezongen door de kinderkoren.

Vol enthousiasme zijn vele vrijwilligers inmiddels in touw om 
met de kinderen te oefenen, als alle opnames straks afzonder-

lijk gemaakt zijn zal Joris van der Hoorn dit monteren tot één 
mooie film.

Kindje wiegen de film is te zien op:
1e kerstdag om 12.00 via YouTubekanaal t.v.RKGroenehart.nl
En als je kijkt vergeet dan niet om je op dit kanaal te 
abonneren en klik op dat duimpje omhoog!!

Samen zijn we sterk, samen maken we kerk.

Kindje wiegen de film
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Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo

In deze adventstijd waar we ons, ook 
in deze coronaperiode, voorbereiden 
op de geboorte van Jezus, willen wij 
ons gewoon inzetten voor kinderen 
overal ter wereld. In ons geval voor 
gezinnen in Congo.

In het Masisi gebied leven duizenden mensen die zijn gevlucht voor gewapend con-
flict en extreem geweld. Zij hebben dringend behoefte aan voedsel. Adventsactie 
steunt het project waarbij ontheemde gezinnen gezamenlijk voedsel verbouwen. Het 
geld wordt besteed aan landbouwtraining voor vrouwen, waarbij startpakketten aan-
geboden worden met plantenzaad en schoffels. 

Tijdens de zondagsvieringen wordt er nog meer verteld over dit project. Bovendien 
wordt elke zondagmorgen om 9.15 uur een viering via livestream uitgezonden vanuit 
één van onze kerklocaties. Daarin wordt een filmpje getoond, waarop een origineel 
lied wordt gezongen door cantors van Lords Voice, afgestemd op dit project. U kunt 
de gezinnen in Congo hoop geven op een goede toekomst door te doneren, onder 
het motto:
Delen smaakt naar meer!

’Komt u niet in de kerk(en), dan willen we u  vragen om dit project toch te steunen via  
IBANnr.: NL89 INGB 0653 1000 00, t.n.v. Adventsactie voor Congo.

Hartelijk dank namens de Federatieve MOV-werkgroep

OMZIEN naar de ander  

Clara & Franciscus Omzien

Wie is het belangrijkst?
Van jongs af aan groeien we op met 
het idee dat we niet allemaal even be-
langrijk zijn. Er is een soort rangorde: 
wie is het populairste meisje of jongen 
in de klas? Wie haalt de hoogste cij-
fers? Wie is het best in sport?

En als we ouder worden wordt dit 
gevoel van rangorde alleen maar gro-
ter: wie haalt het beste diploma? Wie 
heeft de mooiste carrière? Wie ver-
dient het meeste geld? Wie heeft het 
meeste aanzien en macht?  We lijken 
allemaal concurrenten van elkaar. 

Voor degenen die 'winnen', voelt dit 
best goed, als een verdienste. En liefst 
delen we dat dan ook nog eens met 
anderen via bijv. sociale media.

Toch zit er ook een andere kant aan 
dit systeem. Als je toevallig niet bij de 
'winnaars' hoort, is het helemaal niet 
zo leuk.  En er zijn vele redenen waar-
om je, in de ogen van onze samenle-
ving, niet bij de 'winnaars' zou horen. 
Je talenten liggen dan vaak gewoon op 
andere gebieden… of je hebt gewoon 
pech. En dan is het dubbel vervelend 
als je steeds verhalen hoort over 
mensen voor wie het allemaal voor de 
wind lijkt te gaan. 

Gelukkig kijkt God met andere ogen! 
Voor God is het niet belangrijk wat 
we allemaal bereikt hebben. Ok, we 
zijn verschillend. We hebben verschil-
lende talenten. Inderdaad: we zijn niet 
allemaal gelijk, maar in de ogen van 
God wel gelijkwaardig! Niemand is 
de belangrijkste. Allemaal zijn we zijn 
geliefde kinderen, allemaal waardevol 
in zijn ogen. 

Laten we daarom ook proberen elkaar 
te zien zoals God ons ziet!

Pastoor Jack Glas

Kerstmis in aantocht
Adventsgedachte van Peter Oorthuizen 
(MOV-lid van Nieuwkoop):
Vanmorgen stapte ik de deur uit van mijn 
logeeradres en zag een lege kerststal. Ik 
had beloofd de adventskrans op te han-
gen, weliswaar in een andere kerk, maar 
voor dezelfde Jezus die wij allen verwach-
ten. Even later, hoog op een trap, met 
mondkapje op, keek ik naar diegene on-
deraan de trap, ook met zo’n kapje voor z’n 
neus. Wat leven wij toch in een rare tijd!

Zoals elk jaar, rond deze periode, ben ik 
ook nú bezig met de voorbereiding van 
de advent: de geboorte van Jezus. Wel of 
geen corona. Advent gaat gewoon door. Ik 
bedacht: “Kom, laat je nou niet gek maken. 
Wel, of geen corona; wel een volle kerk, of geen volle kerk”! Jezus heeft gezegd: “Ik heb 
jullie beloofd dat Ik met jullie zal zijn, alle dagen van jullie leven”. 

We gaan gewoon Kerstmis vieren, want Jezus houdt zich ook aan zijn belofte. Daarom 
gaan wij ook gewoon, nou ja gewoon, met z’n allen aandacht besteden aan de Adventsac-
tie. Hoe dan ook! Dat zijn wij aan onszelf én aan Hem verplicht.
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Algemeen

Voor de eerste keer mag ik in deze Samenstromen de rubriek 
‘Heilige van de maand’ verzorgen. Juist in deze maand van Aller-
heiligen en Allerzielen is de vraag die ons bezig houdt : wie zijn 
heiligen eigenlijk? Wat houdt het in om heilig te zijn? Hoe kan ik 
die heiligheid in de praktijk brengen? Gelukkig heeft onze kerk tal 
van voorbeelden uit de verre en de nabije geschiedenis die ons 
kunnen helpen om  heilig te worden.

 Deze keer een heel bijzonder voorbeeld uit de recente geschie-
denis. Wie op het hoogfeest van Allerheiligen naar de H. Mis in 
Zevenhoven is geweest, heeft  tijdens de preek pastoor horen 
preken over de zalige Carlo Acutis. Een Italiaanse zalige uit het 
nieuwe millennium die bekend stond om zijn glimlach, die voor 
vrienden in nood klaar stond, die moderne media gebruikte om 
over Jezus te getuigen en die een bijzondere liefde had voor de 
rozenkrans en de eucharistie. Zijn motto: ‘Hoe meer eucharistie 
ontvangen, hoe meer we zullen worden zoals Jezus, zodat we 
op aarde al een voorproefje hebben van de hemel. Carlo Acutis 
werd op 3 mei 1991 geboren. Hij was een onbezorgde jongen 
met een brede glimlach en groeide op net als ieder ander kind. 
Vanaf zijn Eerste Communie (zeven jaar oud) ging hij praktisch 
dagelijks naar de H. Mis, bad dagelijks de rozenkrans en ging 
een keer per week biechten. Zijn omgeving ontdekte dat hij een 
passie had voor computers en internet. Hij bracht zijn school-
opleiding door in Milaan. Tijdens zijn leven koos hij een aantal 
heiligen als zijn voorbeeld; Franciscus van Assisi, Francisco en 
Jacinta Marto (de zienertjes van Fatima), Dominicus Savio, Tarci-
sius en Bernadette Soubirous.

Hij nodigde vrienden die gescheiden ouders hadden bij hem 
thuis uit om hen te steunen. Hij beschermde op school gehan-
dicapte klasgenootjes als zij gepest werden. Verder hield hij van 
reizen, maar had een bijzondere voorkeur voor de bedevaart-
plaats Assisi.

Hij kreeg leukemie en in plaats van erover te klagen of te mop-
peren zei hij: ‘Ik off er al het lijden dat ik zal moeten lijden op voor 
de Heer, voor de paus en de kerk’.  Hij vroeg zijn ouders hem 
mee op pelgrimstochten te nemen naar plaatsen in de wereld 
met bekende eucharistische wonderen. Zijn verslechterende 
gezondheidstoestand gooide echter roet in het eten. Zijn passie 
voor computers bracht Acutis ertoe een website te maken die ge-
wijd was aan het zorgvuldig ordenen van elk eucharistisch won-
der waar ook ter wereld. Hij deed dit in 2005 (hij had elk geval in 
kaart gebracht toen hij elf was). Hij gebruikte het internet om te 
evangeliseren en het woord van God te verkondigen.  

De arts die hem behandelde vroeg hem regelmatig of hij veel 

pijn leed. Hij antwoordde dat ‘er mensen zijn op aarde die veel 
meer lijden dan ik.’ Hij stierf op 12 oktober 2006. Op 10-10-2020 
is hij zalig verklaard in Assisi te Italië.

Zijn favoriete quote: ‘Alle mensen zijn uniek geboren, maar velen 
sterven tegenwoordig als kopie.’

Heilig zijn is allereerst beseff en dat je uniek bent. De eucharistie 
en de rozenkrans helpen ons om  dat uniek zijn te gaan leven 
met Jezus als voorbeeld. Dan kom je zoals St. Carlo Acutis zei: ‘op 
de snelweg naar de Hemel’.

Niels Vianen – Hofkens

Heilige van de maand 

De cyberapostel van het nieuwe millennium
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Nieuws van Caritas Banneux
Het Corona virus heeft dit jaar bepaald dat bedevaarten in het 
algemeen, dus ook onze bedevaarten naar Banneux, niet door 
konden gaan. 

Corona hangt nog steeds als een donkere wolk boven ons en 
we moeten afwachten wat het volgend bedevaart seizoen ons 
brengt. We gaan wel door met de organisatie van onze bedevaar-
ten en willen de data voor 2021 natuurlijk vastleggen. In 2021 
komt onze nieuwe folder uit met alle informatie. 
Als u ook graag informatie over de Banneux reizen of onze folder 
wilt ontvangen vraag deze dan aan bij:  

Mw. A.P. Opstal  
Westlaan 62
2641 DN Pijnacker 
Tel 015- 3693148

Herdenking, World Wide Candle Ligh-
ting, kan in de Petrus en Pauluskerk 
zondag 13 december niet doorgaan!!

Beste ouders en familie, 
Zoals u inmiddels weet zijn er veel activiteiten de laatste tijd 
afgezegd en zijn wij ook genoodzaakt dit jaar WWCL niet door te 
laten gaan. Het spijt ons enorm om deze beslissing te moeten 
nemen. Het is de laatste tijd niets meer zeker om een paar we-
ken vooruit te kijken. We zijn zo beperkt, dat het onmogelijk is 
om een mooie herdenking te kunnen beleven. Natuurlijk hopen 
wij dat de herdenkig volgend jaar weer wel door kan gaan zoals 
wij dit al ruim 10 jaar doen. Als alternatief kunt u op zondag-
avond 13 december om 19.00 uur een kaarsje thuis aansteken 
met een herinnering. Dit kan ook buiten voor de deur of in de 
tuin. Ook wij zullen dat thuis doen zodat er toch een kring zal 
ontstaan van kaarsen in de wereld. 

Ik wens u heel veel sterkte en kracht voor de komende tijd, want 
door corona wordt het wel veel moeilijker. Wij hopen u volgend 
jaar zondag 12 december 2021 weer te ontmoeten en we weer 
zoals alle jaren de kinderen die niet meer onderons zijn bij naam 
te herdenken. 

Vriendelijke groet van Truida Stegeman, Monica Grisel en 
Betty Staartjes

Tentoonstelling in Haarlem over 675 jaar 
Mirakel van Amsterdam en Mirakelrou-
tes naar de Heilige Stede in Amsterdam
10 oktober 2020 is in Haarlem een tentoonstelling over 675 jaar 
Mirakel van Amsterdam van start gegaan. Deze tentoonstelling in 
de koepelkathedraal Haarlem werd door de bisschop van Haar-
lem-Amsterdam, mgr. Hendriks, geopend. Aan de bisschop werd 
bij die gelegenheid het eerste exemplaar van deel 1 van het boek 
‘Katholiek Amsterdam’ overhandigd. De tentoonstelling loopt tot 
1 april 2021. 

Tegelijkertijd werd in de nabijgelegen Stompetoren in Spaarn-
woude een tentoonstelling over de Stille Omgang en nieuwe 
Mirakelroutes geopend. 

Over deze Mirakelroutes, de middeleeuwse pelgrimsroutes naar 
de Heilige Stede in Amsterdam, die inmiddels in de St. Jacobus 
de Meerderekerk in Haarlemmerliede geopend zijn, kunt u ge-
detailleerde route-informatie vinden op de website van Stichting 
Katholiek Erfgoed: www.stichtingkatholiekerfgoed.nl

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Het is weer de tijd van het jaar. In januari gaat de Actie Kerkba-
lans weer van start! Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar 
veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, 
gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun 
geloof in God, en ook om hun levenservaringen, te delen. Dat 
geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar 
iedereen, naar hen die God nog niet kennen en ook naar jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen 
met God en met elkaar.  

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor zovelen van betekenis is? Geef dan vandaag voor de kerk 
van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!
Daarom willen we u van harte danken voor u blijvende steun: in 
uw gebed, uw betrokkenheid, en ook financieel. Mede dankzij 
uw bijdragen verkeren de lokale kerkgebouwen in goede staat 
en kunnen dit plaatsen zijn van ontmoeting, betekenis en ver-
binding in onze dorpen. 
Juist in deze verwarrende en moeilijke corona-tijd is het zo be-
langrijk om samen te blijven bouwen aan een gastvrije geloofs-
gemeenschap die ertoe doet. Mogen we, ook dit jaar, op uw 
steun rekenen?

Hartelijk dank!
Pastoor Jack Glas
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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 
5 december
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas

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

zondag 
6 december
2de Advent

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Orgelbegeleiding
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

dinsdag
8 december
Maria Onbevlekt
Ontvangen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen + H. van de Reep

weekviering vervalt

zaterdag 
12 december
3de Advent

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

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

  19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• Parochiaanvoorganger  

zondag 
13 december
3de Advent

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantorij
• 25-jarig jubileum parochiaanvoorgangers
• Parochiaanvoorgangers

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Caecilia
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag 
19 december 
4de Advent

  19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas + A. van Aarle

zondag 
20 december
4de Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

 11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen

donderdag 
24 december
Kerstavond

19.00 uur + 21.30 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord (19.00 uur)
• Revival (21.30 uur)
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Pastoraal Team

zaterdag
26 december
Tweede Kerstdag

 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gregoriaanse zang
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Pastoraal Team

donderdag 
31 december
Oudjaar

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Lord's Voice
• J. Glas

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Allegro
• H. van de Reep  

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• A. van Aarle  

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 
5 december
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas

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

zondag 
6 december
2de Advent

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Orgelbegeleiding
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas

dinsdag
8 december
Maria Onbevlekt
Ontvangen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen + H. van de Reep

weekviering vervalt

zaterdag 
12 december
3de Advent

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

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

  19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• Parochiaanvoorganger  

zondag 
13 december
3de Advent

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantorij
• 25-jarig jubileum parochiaanvoorgangers
• Parochiaanvoorgangers

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Caecilia
• Parochiaanvoorganger

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag 
19 december 
4de Advent

  19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas + A. van Aarle

zondag 
20 december
4de Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

 11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen

donderdag 
24 december
Kerstavond

19.00 uur + 21.30 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord (19.00 uur)
• Revival (21.30 uur)
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Pastoraal Team

zaterdag
26 december
Tweede Kerstdag

 10.00 uur
• Eucharistieviering
• Gregoriaanse zang
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Pastoraal Team

donderdag 
31 december
Oudjaar

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Lord's Voice
• J. Glas

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Allegro
• H. van de Reep  

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• A. van Aarle  

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

 

DECEMBER 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 
5 december
2de Advent

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen

zondag 
6 december
2de advent

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• LEF
• Locatie: De Schuur
• Gebedsleider

dinsdag  
8 december
Maria Onbevlekt
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor 
• J. Glas + M. Hoogenbosch

zaterdag 
12 december
3de Advent

 

zondag 
13 december
3de Advent

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• Gebedsleider

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

zaterdag 
19 december
4de Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• St. Caecilia
• M. Hoogenbosch

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

zondag 
20 december
4de Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

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

vrijdag
25 december
Kerstmis

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caeciliakoor
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Pastoraal Team 

zondag 
27 december

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• TV-viering
• J. Glas + A. van Aarle

donderdag 
31 december
Oudjaar

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• B. van Paassen
 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Dameskoor OA/RW
• Th. Dingjan

 

wekelijks Iedere donderdag een viering om 19.00 uur 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 
5 december
2de Advent

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen

zondag 
6 december
2de advent

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• LEF
• Locatie: De Schuur
• Gebedsleider

dinsdag  
8 december
Maria Onbevlekt
Ontvangen

9.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor 
• J. Glas + M. Hoogenbosch

zaterdag 
12 december
3de Advent

 

zondag 
13 december
3de Advent

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• Gebedsleider

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

zaterdag 
19 december
4de Advent

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• St. Caecilia
• M. Hoogenbosch

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

zondag 
20 december
4de Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

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

vrijdag
25 december
Kerstmis

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Caeciliakoor
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Pastoraal Team 

zondag 
27 december

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• TV-viering
• J. Glas + A. van Aarle

donderdag 
31 december
Oudjaar

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• B. van Paassen
 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Dameskoor OA/RW
• Th. Dingjan

 

wekelijks Iedere donderdag een viering om 19.00 uur 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 DECEMBER 2020 ROOSTER H. FRANCISCUS 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

vrijdag
1 januari
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen

zaterdag 
2 januari
Driekoningen

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

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

 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Horizon
• Parochiaanvoorganger

zondag
3 januari
Driekoningen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. van Paassen  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

zaterdag 
9 januari
Doop van de Heer

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering met 
  orgelbegeleiding
• Parochiaanvoorganger

  

zondag 
10 januari
Doop van de Heer

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

zaterdag 
16 januari

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag 
17 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit 
• J. Glas

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen

zaterdag 
23 januari

19.00 uur
• Eucharistieiering
• Jubilans
• J. Glas 

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

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

zondag 
24 januari

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantorij
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• H. van den Reep

zaterdag 
30 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. van Paassen  

zondag 
31 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Kinderzegen/Kinderkerk/Crèche
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

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

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

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

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

vrijdag
1 januari
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen

zaterdag 
2 januari
Driekoningen

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

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

 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Horizon
• Parochiaanvoorganger

zondag
3 januari
Driekoningen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• B. van Paassen  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

zaterdag 
9 januari
Doop van de Heer

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering met 
  orgelbegeleiding
• Parochiaanvoorganger

  

zondag 
10 januari
Doop van de Heer

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

zaterdag 
16 januari

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag 
17 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit 
• J. Glas

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen

zaterdag 
23 januari

19.00 uur
• Eucharistieiering
• Jubilans
• J. Glas 

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

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

zondag 
24 januari

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Cantorij
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• H. van den Reep

zaterdag 
30 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. van Paassen  

zondag 
31 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Kinderzegen/Kinderkerk/Crèche
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

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

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

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

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

 

JANUARI 2021
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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

vrijdag 
1 januari
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

zaterdag 
2 januari
Driekoningen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen

zondag 
3 januari
Driekoningen

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• M Hoogenbosch

zaterdag 
9 januari
Doop van de Heer

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans 
• B. van Paassen

zondag 
10 januari
Doop van de Heer

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

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

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

zaterdag 
16 januari

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emanuelkoor
• A. van Aarie  

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Gebedsleider 

   

zondag 
17 januari

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

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

zaterdag 
23 januari

zondag 
24 januari

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emauelkoor
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW 
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

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

zaterdag 
30 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

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

 

zondag 
31 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas

 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

wekelijks Iedere donderdag een viering om 19.00 uur 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

vrijdag 
1 januari
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

zaterdag 
2 januari
Driekoningen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen

zondag 
3 januari
Driekoningen

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• M Hoogenbosch

zaterdag 
9 januari
Doop van de Heer

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans 
• B. van Paassen

zondag 
10 januari
Doop van de Heer

11.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

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

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

zaterdag 
16 januari

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emanuelkoor
• A. van Aarie  

19.00 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Gebedsleider 

   

zondag 
17 januari

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

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

zaterdag 
23 januari

zondag 
24 januari

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

9.15 uur
• Woord- en Gebedsviering
• Emauelkoor
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW 
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

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

zaterdag 
30 januari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

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

 

zondag 
31 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas

 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

wekelijks Iedere donderdag een viering om 19.00 uur 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 JANUARI 2021 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
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Kerstengelproject
Op de site van de protestantse kerk vond 
ik een heel leuk en lief idee.
Het kerstengelproject!  Dit project gaat 
over goed voor elkaar zorgen.

De kerstengel brengt in de vier weken 
van advent een kleine attentie/kaart bij 
iemand die om wat voor reden dan ook 
extra aandacht nodig heeft. Dit doe je 
‘stiekem’. De eerste keer doet de kersten-
gel een briefje met uitleg bij de attentie/
kaart zodat de ontvanger weet waarom 
je dit doet.. Een kerstengel komt vier keer 
bij het adres, alle weken van advent een 
keer (en soms ook nog met kerst).

Doordat de ontvanger niet weet wie je 
hebt, kun je als kerstengel iets doen en 
delen wat je anders niet zo snel zou doen. 
Dit kan ook zijn voor iemand waar je nor-
maal geen contact mee hebt. Je hoeft niet 
bij iemand op visite of te praten, maar je 
verrast iemand onverwacht met iets in de 
brievenbus of iets dat aan de deur hangt. 
Dat maakt het zo bijzonder!

Wat breng je als kerstengel? Dat kun je 
zelf bedenken. Een gedicht, iets lekkers, 
iets leuks. Kies iets wat past bij degene 
die iets gaat ontvangen. Wees creatief en 
maak er iets moois/ leuks /liefs van!
Veel plezier! 

Meer informatie kun je vinden op deze 
site: https://www.protestantsekerk.nl/
ideeenbank/kerstengelproject-omzien-
naar-elkaar/ 

Ook op onze facebookpagina deel ik met 
enige regelmaat leuke websites, boeken 
of knutseltips. Heb je ‘m al geliked? 
Facebook.com/samenstromenSpraakwater

Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Een rare tijd, een bijzondere kerst. Kunnen we wel naar de kerk? Op visite bij onze familie?
Bij het schrijven van deze Spraakwater weet ik het niet. We hopen natuurlijk van wel, maar het blijft afwach-
ten. Belangrijkste is natuurlijk dat we allemaal gezond blijven! Ondanks dat het misschien anders dan anders 
is, kunnen we er met elkaar een mooie tijd van maken! Hieronder kun je het lezen over het verloren verhaal, 
ik heb ook nog twee leuke boekentips van boeken die ik onlangs voor mijn eigen kinderen kocht.

We wensen
een glimlach en een fi jn gevoel

geluk voor alle mensen.
We wensen, geen oorlog en geen ruzie meer

maar vrede voor de mensen.
We wensen een wereld die vol vrienden is

en liefde tussen mensen.
We wensen, een beetje troost, een beetje hulp, 

en licht voor alle mensen. 
Een kind brengt ons een nieuwe tijd.

We kunnen verder gaan.
Straks worden onze wensen waar.

Wie weet, misschien
- we zullen zien -

wel in het nieuwe jaar.

Een kind brengt ons een nieuwe tijd.
We kunnen verder gaan.

Straks worden onze wensen waar.
Wie weet, misschien

- we zullen zien -
wel in het nieuwe jaar.
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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: 10.485 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. 1 (februari) kunt u uiterlijk op 11 januari 
aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt 
omstreeks 29 januari.

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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nieuwe onthullingen over het privéleven van Gordon kan 
vinden, zijn er ook veel katholieke dingen om te volgen. Zo 
kan je bijvoorbeeld op Instagram de Paus volgen.

Hey! Hoe gaat het?
Wanneer ben jij voor het laatst in de kerk geweest? En wanneer 
heb jij voor het laatst met andere jongeren over jou geloof 
gesproken? Apps zoals hiernaast vermeld helpen je wel om 
verbonden te blijven met het geloof. Maar hoe blijf je verbon-
den met andere jongeren in het geloof? Veel jongerengroepen 
liggen stil of zijn niet wat ze geweest zijn. Als redactie van de 
jongerenpagina zien wij dit gebeuren. Daarom stellen we je 
graag de vraag : Hoe is het nou met jou? Waar ben jij dankbaar 
voor in de afgelopen weken? Wat houdt je bezig in het geloof? 

Om nou te voorkomen dat onze mailbox volstroomt 
(samenstromenjongeren@rkgroenehart.nl) zijn wij op zoek 
naar een manier om ons te verbinden met alle gelovige jon-
geren in onze uitgestrekte federatie. Graag willen we een 
online jongerengroep opstarten. Het plan staat nog in de 
kinderschoenen maar wij zijn op zoek naar mensen die hier-
mee willen helpen of andere suggesties of ideeën hebben. De 
federatie is zoveel kernen rijk en het is tijd om deze kernen 
ook voor jongeren samen te brengen. Ben, ken of heb jij het 
gouden ei om dit idee tot leven te brengen? 

Stuur een mailtje met je ideeën (of met hoe het met je gaat 
natuurlijk ;-)

Geloven in 2020
Binnen de Katholieke kerk bevinden wij ons in een soort 
tweespalt. Aan de ene kant zijn wij een 2020-jaar oude kerk, 
maar aan de andere kant bevinden wij ons ook in de moder-
ne tijd. Op deze moderne tijd wordt vooral een stempel ge-
drukt door technologische ontwikkelingen, alles wordt steeds 
sneller en beter. In hoeverre technologie en kerk samen gaan 
staat centraal in deze maand, ik ga namelijk een paar apps 
uitlichten die je kunnen helpen bij je gelovig-zijn. 

Als eerste is er de Evangelizo-app. Dit is een gratis Katholieke-
app waar je het evangelie van de dag kan lezen. Hierdoor kan 
je dagelijks, of gewoon een keer wanneer je daar zin in hebt, 
het evangelie lezen. Naast dat er het evangelie te vinden is, 
staat er ook iedere dag een overweging in opgenomen. Het 
leuke hieraan is dat de overweging uit de hele kerkgeschiede-
nis kan komen. De ene keer een geleerde uit het jaar 500 en 
de andere keer een priester uit de 20e eeuw.

De tweede app is Mass Times for Travel. Het is in de huidige 
coronaperiode misschien lastig voor te stellen, maar er was 
een tijd dat je makkelijk kon reizen. Wanneer je toch in het 
buitenland een Katholieke mis wil bezoeken, dan biedt deze 
app uitkomst. Er wordt aangegeven waar de mis plaatsvindt, 
in welke taal en hoe laat. 

Mijn derde suggestie is niet per se een app, maar meer het 
fenomeen sociale media in het algemeen. Naast dat je hier 
uiteraard de uitslagen van Sparta-VVV, kattenfi lmpjes en de 

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