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Ook in 2021 kunt u weer 10 edities van Samenstromen verwachten. Vol met algemene informatie over de federatie en over uw eigen 
parochiekern. Maar het is ook leuk om te lezen over andere parochiekernen. In al deze parochiekernen is een redactieteam iedere 
maand weer druk bezig om informatie te verzamelen en aan de centrale redactie door te sturen. We zijn ook deze maand weer blij 
met input die we hebben ontvangen.  In deze editie speciale aandacht voor de actie Kerkbalans. Juist in deze tijd heeft de kerk uw 
(financiële) steun hard nodig. 

Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de redactie van deze maand: Marieke van Gelderen en Sonja van Smoorenburg-Kuijf
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Gelderen (St. Nicolaaskerk, Nieuwveen)

Bent u katholiek of protestant? Bent u man of vrouw? 
Bent u homo of hetero? Bent u links of rechts? Bent u 
progressief of conservatief? Bent u wit of zwart?

We stoppen elkaar graag in hokjes. Ik stel mij daarbij 
grote kasten voor. 

De religiekast heeft wel honderd hokjes. De sekse kast had er twee en tegenwoor-
dig wel wat meer. De politieke kast heeft al lang méér dat alleen maar een links en 
een rechts hokje. De rassenkast had van oorsprong vijf hokjes maar sinds de ras-
sen zich wat makkelijker mengen zijn er véél meer hokjes te verzinnen.
We blijven elkaar in hokjes stoppen. Vervolgens kijken we dan graag naar de ver-
schillen. Meestal om elkaar te bekritiseren. Soms willen we wel samenwerking 
proberen.

In mijn jonge jaren was ik actief bezig met de oecumene. Samen werken tussen 
katholiek en protestant. Maar nu, bijna 60 jaar later, zitten we nog steeds in ons 
eigen hokje. We doen nu wel dingen samen en kijken meer naar overeenkomsten 
dan naar verschillen, maar toch.

Op YouTube kun je luisteren naar het lied Imagine van John Lennon en meteen 
kijken naar een heel mooie strip die de tekst op de voet volgt. (https://youtu.be/
HkxOwiPTrDY) De essentie van het lied is: breek al die hokjes eens af. We zijn eerst 
allemaal MENSEN. En allemaal gelijk. Dan hebben we ook geen reden om ruzie 
te maken. Lennon zingt dan "Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben, maar 
ik ben niet de enige." De strip laat dan een paar mensen zien waar onder Martin 
Luther King.

Hij eindigt zijn lied met: "ik hoop dat je ooit met ons mee zal doen, en de wereld 
zal verenigd zijn".

Laten we al die hokjes maar afbreken en niet zeggen dat die ander protestant 
is, maar eerst mens. Niet conservatief is maar vooral mens. Geen homo is maar 
mens. Toevallig betekent 'homo', 'mens'. 'Zie de mens', zei Pilatus ('Ecce homo') 
(Johannes 19:5). 

En als we elkaar niet in een hokje duwen maar eerst als medemens zien. Zal het 
beter gaan met de wereld.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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Maar zo lang het virus niet onder 
controle is, moeten we uit naastenliefde 
afstand houden. Hoe houden we het vol?
Ik moet denken aan wat een mevrouw 
mij vertelde. Ze was bij een meditatie 
geweest. Een geleide meditatie waarin 
iemand je vragen stelt, terwijl je met 
je verbeelding probeert het je voor te 
stellen. Ze deed haar ogen dicht. De 
stem zei: “Je bent op een plekje waar je 
heel graag komt, ergens buiten in de 
natuur.” Meteen zag ze de plas waar ze 
graag wandelde voor zich. Het was een 
rustige plek waar ze vaak genoot van 
het uitzicht. Ze zag het wuivende riet 
en de golfjes op het water. Ze hoorde 
de vogels. De stem vroeg of ze daar op 
een bankje wilde gaan zitten. Het kostte 
haar helemaal geen enkele moeite om 
het zich dat voor te stellen. Ze zat te 
genieten. Ze voelde hoe de zonnestralen 
haar gezicht verwarmde en de zachte 
wind haar streelde. Heerlijk, ze zat 
er helemaal in en was al het andere 
vergeten.

Maar toen zei de stem: “Daar komt Jezus 
aan. Hij komt naar je toe.” En opeens 
was alles weg. De plas, de zon en de 
ontspanning. Ze raakte in paniek en ze 
voelde zich schuldig. 'Dat kan toch niet 
zomaar', dacht ze bij zichzelf, 'dat ik hier 
zit te luieren en te genieten! Ik moet 
misschien wel knielen of zo! Want zo 
hoort het toch in de kerk?' En daardoor 
was ze in één klap alles kwijt en kon ze 
niet meer meedoen. 

Wat die mevrouw mij vertelde, zet mij 
aan het denken. Wat was er gebeurd 
als al die schoonheid en ontspanning 
niet verdwenen was toen Jezus naar 
haar toekwam? Als Jezus gewoon bij 
haar op dat bankje had kunnen zitten, 
naast haar? Wat had ze dan tegen Hem 
gezegd, en Hij tegen haar? 

En hoe zit dat met ons? Misschien sluiten 
ook wij Jezus te vaak buiten ons eigen 
leven. Hij hoort bij de kerk maar hoort 
hij ook bij ons gewone leven, met alle 

Plaats voor Hem?

Pastoraal

In deze coronatijd is er veel in ons leven onzeker. We kunnen we niet te veel vooruitkijken. En al wordt 
er gevaccineerd, het zal nog een tijd duren voordat we daar iets van merken. Wanneer kunnen we ont-
spannen bij elkaar op bezoek? Wanneer kunnen gewoon aan het werk en zijn de scholen normaal open? 
Ik hoop voor onze parochiefederatie dat we weer onbezorgd samen kunnen komen, onbekommerd over 
ons geloof mogen zingen, vrijuit elkaar nabij zijn in Gods naam. Nu moeten we over iedere viering, iedere 
activiteit nadenken of het mogelijk is. Zo konden veel plannen voor de kerstdagen op allerlei plekken 
niet doorgaan. Jammer van alle vindingrijkheid van vrijwilligers. 

Pastor Heleen van de Reep

mooie en dingen, met alle grote en 
kleine zorgen? Bij wat ik meemaak en 
hoe ik mij voel? En als Hij daar niet bij 
hoort, doen we Jezus dan geen onrecht? 
Met Kerstmis hebben we gevierd dat 
hij mens geworden is. Mens onder de 
mensen. God die onze broeder wordt. 
Hij wil niets liever dan bij ons zijn, naast 
ons op onze levensweg. 

Mag Jezus naast ons komen zitten? Naast 
ons op het bankje van ons leven. Precies 
zoals het nu is? Het bankje van deze 
onzekere tijden? Het bankje van wat 
ons nu bezighoudt, wat ons overkomt? 
Het bankje van verdriet, het bankje 
van gemis maar ook het bankje van 
ontspanning en geluk? Ik hoop dat we 
Jezus die kans geven. Want we hebben 
Hem hard nodig om het vol te houden 
en Hij wil niets liever…
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Algemeen

Dank U voor alle Kerst- en 
Nieuwjaarswensen! 

We hoorden het in al het nieuws: Dit jaar zijn er een stuk meer 
kerstkaarten verstuurd dan afgelopen jaren. Mooi dat we op die 
manier toch even contact met elkaar konden hebben!  

Ook wij mochten vele kerst- en nieuwjaarswensen ontvangen 
dit jaar. Vaak prachtige kaarten die ook wij, als leden van het 
pastoraal team van u mochten ontvangen. We waarderen die 
wensen, we zien ze ook als een blijk van steun in deze bijzon-
dere tijd. 

Vanwege het grote aantal gaat het ons helaas niet lukken om 
eenieder persoonlijk te bedanken. Vanaf deze plek wil ik dat 
daarom in één keer doen, namens het hele team: heel veel 
dank!

Pastoor Jack Glas

Clara & Franciscus Algemeen 

Bestuursnieuws HH. Clara & 
Franciscus federatie

Wat mogen we trots zijn!
We hebben binnen onze federatie gewoon een eigen YouTube 
kanaal dat goed bekeken wordt en heeft bijgedragen dat we 
(weliswaar op afstand) kerst hebben mogen vieren. 

Live keken bij de eerste twee kerstuitzendingen ongeveer 
600 mensen tegelijk mee! En gedurende de hele kerstperiode 
werd er door meer dan 7.000 personen op onze uitzendingen 
geklikt! De uitzendingen zijn in eerste instantie uit nood ge-
boren in verband met de beperkingen van aantal bezoekers 
in de kerk vanwege COVID-19. Dit heeft er wel toe geleid dat 
we nu een kanaal hebben waar we elke zondag om 9.15 uur 
de eucharistieviering live uitzenden. Het mooie hiervan is dat 
het ook in een behoefte voorziet van mensen die helaas toch 
al niet naar de kerk konden komen maar ook mensen die 

Geef vandaag voor de kerk 
van morgen
Het is weer de tijd van het jaar. De Actie Kerkbalans is weer 
van start gegaan.

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!

Het komende jaar zullen in verschillende kernen opnieuw 
onderhoudswerkzaamheden aan kerkgebouwen worden 
verricht. Dit zal een groot beroep doen op onze financiële 
middelen. Zeker in deze coronatijd, waarbij de inkomsten uit 
collectes sterk gedaald zijn, is het nóg belangrijker om onze 
parochie financieel te ondersteunen. U wilt toch ook dat onze 
kerkgebouwen in goede staat blijven en wij als geloofsge-
meenschap bij elkaar kunnen komen?

Maar de kerkbalans is bedoeld voor meer dan alleen het 
kerkgebouw. Het grootste deel van uw bijdrage zal gebruikt 

worden om ons geloof te kunnen blijven vieren. Dat zijn de 
uitgaven voor het pastoraal team, de vieringen en koren, de 
ondersteuning van de vrijwilligers en het parochieblad Sa-
menstromen. In de komende jaren zal ook meer energie wor-
den gestoken in het enthousiasmeren van parochianen in het 
geloof en het uitdragen daarvan, door bijeenkomsten, cursus-
sen en het mogelijk inzetten van een jongerenwerker.

Daarom willen we u van harte danken voor uw 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 en blijven van ont-
moeting, betekenis en verbinding in onze dorpen. 
Juist in deze verwarrende en moeilijke coronatijd is het zo 
belangrijk om samen te blijven bouwen aan een gastvrije ge-
loofsgemeenschap die ertoe doet. 

De gezamenlijke besturen van de parochies H. Clara 
en H. Franciscus

Zaterdag 16 januari gaf de parochie Pax Christi in Woerden het 
startsein voor de actie Kerkbalans in het bisdom Rotterdam. 
                (foto: bisdom Rotterdam) 
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graag ‘s avonds de viering kijken. Wij zien ook veel mensen 
die anders niet naar de kerk kunnen gaan, nu afstemmen 
op een kerkdienst. We zien dat het laagdrempelig is om op 
deze manier een kerkdienst te volgen. Ook veel jongeren 
vinden ons kanaal. 

De ontwikkelingen gaan snel en onze uitzendingen worden 
steeds professioneler. Dit schept verwachtingen om ook na 
corona door te gaan met de uitzendingen en de behoefte 
om thuis te kijken te kunnen vervullen.
Het valt voor sommigen nog niet mee ons kanaal te vinden. 
We roepen dan ook jong en oud op elkaar te helpen met 
instellen van een vaste link op de pc of tabblad of het instel-
len van de smart tv zodat iedereen ons makkelijk kan vin-
den en een viering bij kan wonen.

Abonneer uzelf ook op het kanaal. De mogelijkheden om 
uit te zenden worden groter als wij 1.000 abonnees hebben 
en u krijgt dan ook een link in mail of telefoon als de viering 
begint.Daarnaast ondersteunen we in coronatijd de uitvaar-
ten in de federatie. Deze vieringen worden beveiligd uitge-
zonden om er zo toch voor te zorgen dat familie, vrienden 
en kennissen deelgenoot kunnen zijn van de avondwaken 
of uitvaart. 

We zijn dankbaar voor deze ontwikkelingen en staan klaar 
om het geloof vanuit onze federatie verder uit te dragen via 
dit (TV) kanaal.

Heeft u nog vragen of suggesties: 
Mail dan naar tv@rkgroenehart.nl.

We zien u graag elke zondag om 9.15 uur op tv.rkgroenehart.
nl.
‘Viering gemist’ terugkijken kunt u ook via deze link doen.

Nieuws over Adventsactie 

Zomerkampen voor kinderen, tieners en 
jongeren uit de parochies van het bisdom

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. De 
zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 25 jaar 
uit de parochies van het bisdom Rotterdam. Deelnemers ko-
men uit het hele bisdom, dus ze leren elkaar snel kennen. 
Vanwege het coronavirus konden de kampen van 2020 helaas 
niet doorgaan. Alle aangemelde kinderen, tieners en jongeren 
kregen hierover bericht. In 2021 wil het bisdomweer drie zo-
merkampen houden. 

De kampen zijn op een mooie, vaak bosrijke, locatie in een 
prima omgeving. Er zijn op de leeftijd toegesneden catechese 
en spelvormen. Er is veel ontspanning in sport, spel en activi-
teiten. Verantwoordelijkheid krijgen de deelnemers in verschil-
lende taken, zoals corvee. Iedere dag is er een dagopening en 
dagsluiting, er wordt op kamp een viering gehouden die de 
jongeren helpen voorbereiden. Elk jaar wordt het thema ont-
leend aan een bijbelverhaal. 

Op de website www.bisdomrotterdam/zomerkampen vindt u 
alle informatie en mogelijkheden tot aanmelden.

Clara & Franciscus Algemeen

Dit is Leonie, moeder van acht kinderen, haar rechterarm is ze 
door geweld verloren. Ze ontvluchtte haar dorp. Zij werd ge-
kozen als deelneemster aan het Adventsproject in DR. Congo. 
Ze kreeg les in effectieve landbouwmethoden, een stuk grond, 
gereedschappen en een pakket zaden. Ook leerde ze hoe ze 
haar producten op de lokale markt kan verkopen. Ze zegt: “Het 
was ongelofelijk, ik kreeg eigen grond, God heeft echt aan me 
gedacht. Ik kan nu volwaardig meedraaien “.

Hartelijk dank voor uw donaties. Met de opbrengst van de maal-
tijden mee heeft u ruim € 2300,- gegeven. Er is daarnaast ook het 
één en ander beloofd over te maken. De adventsactie was dus 
ondanks de coronaperikelen een groot succes!!

M.O.V. Tineke en Peter
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Verdieping
Alpha: ontmoeten, vragen en 
ontdekken!
Is er meer in het leven? Waarom stierf Jezus? Hoe leidt God ons? 
Bijbel lezen: waarom en hoe? Een aantal vragen die je kunt stel-
len bij het leven en bij het geloof. Vragen die aan de orde komen 
in de Alpha cursus. Een cursus voor mensen die nieuwsgierig 
zijn, mensen die zich afvragen: waar gaat het nou eigenlijk over 
in het christelijk geloof? Vragen die je altijd hebt willen stellen 
maar het kwam er nooit van.

De Alpha-cursus is een plek en een omgeving waar die vragen 
mogen klinken. Een plek om andere mensen te ontmoeten, wel-
licht vriendschappen te sluiten, plezier te hebben en meer over 
het christelijk geloof te weten te komen.

Deze Alpha-cursus zal vanaf dit jaar een vast onderdeel gaan 
vormen van het aanbod in de parochiefederatie. Dit voorjaar zal 
een aantal parochianen met alle leden van het pastoraal team 
het spits afbijten. Daarvoor zijn de mensen uitgenodigd die in 
het afgelopen jaar hebben meegelezen met het boek ‘Als God 
renoveert’ van de Canadese priester fr. Mallon. De cursus van 
dit voorjaar is het proefproject, waardoor we ervaring kunnen 
op doen met de kenmerken van Alpha: gastvrijheid en ontmoe-
ten, lachen en leren, samen eten, onderlinge hulp en vragen.
Normaal gesproken vindt de Alpha-cursus plaats op een fysieke 
locatie, in een huiskamer of een zaal. Door corona is dat alle-
maal niet mogelijk maar het blijkt ook heel goed online te kun-
nen. We zijn heel benieuwd!

Nieuwsgierig? Meld je alvast aan voor de volgende cursus! 
info@rkgroenehart.nl.

Pastor Marjo Hoogenbosch

De (start van de) veertigdagentijd  

Aanbidding H. Sacrament in de H. 
Adrianuskerk Langeraar en in de 
Petruskerk Roelofarendsveen. 
Gedurende de Veertigdagentijd 
(voorbereiding op Pasen) is op 
woensdagmiddag van 12.00 uur tot 
13.00 uur gelegenheid om te bid-
den in de H. Adrianuskerk in Lan-

geraar en op zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de 
Petruskerk in Roelofarendsveen. In een mooie monstrans is dit 
sacrement uitgesteld. Op het half uur begint een kort gebed met 
psalmen en schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. De aanbid-
ding is in de Rooms-Katholieke traditie een oud gebruik. De 
Rooms-Katholieke kerk kent vanaf haar oorsprong het besef dat 

Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie. 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. 
Langeraar: 17 februari (Aswoensdag) en 24 februari, 3, 10, 17, 24 
en 31 maart (12.00 uur tot 13.00 uur)
Roelofarendsveen: 20 en 27 februari, 6, 13, 20 en 27 maart 
(13.00 uur tot 14.00 uur)

Diaken André van Aarle

Meditatie flyers Veertigdagentijd
Evenals in de Advent kunt u ieder weekend na de viering een 
flyer meenemen met meditatieteksten naar aanleiding van 
de Bijbellezingen van de dag. Deze flyers worden uitgereikt. 
Thuis kunt u de Bijbeltekst lezen en de korte meditatie over-
denken of uitvoeren. Maakt u hier gebruik van! Zo kan deze 
Veertigdagentijd voor u nog meer gaan betekenen. Neemt u 
ook gerust meer flyers mee om uit te delen. De flyers komen 
vanwege de lockdown ook op de website van de parochie te 
staan en u kunt ook uw secretariaat bellen en afspreken hoe 
u de flyer kunt krijgen.

Heeft u geen Bijbel? In Alphen a/d Rijn en in Leiden is de 
evangelische boekhandel Ichtus. Daar kunt u Bijbels kopen. Is 
dit nieuw voor u, koopt u dan de “Bijbel in gewone taal”. 

Ichtus Leiden: Nieuwstraat 27, 2312 KA Leiden
Ichtus Alphen a/d Rijn: Prins Hendrikstraat 145, 2405 AJ 
Alphen aan den Rijn. Of kijk op hun website.

Diaken André van Aarle

Aswoensdagvieringen  
Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. De vieringen op 
deze dag gaan door. We zullen coronaveilig de as uitdelen. 
Niet met een kruisje op het hoofd maar er zal een beetje as 
worden gestrooid op het hoofd. Er zal niets bij worden ge-
zegd. De woorden: 'Gedenk mens dat je stof bent, en tot stof 
zult terugkeren' zal voor de uitreiking worden gezegd. 
Om meer mensen te kunnen bereiken, zal ook op de eerste 
zondag van de Veertigdagentijd de as worden uitgereikt. U 
moet zich wel voor alle vieringen aanmelden. Kijkt u goed 
voor alle info in het rooster achterin dit parochieblad. 

Diaken André van Aarle

Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Clara & Franciscus Vieren

Maria Lichtmis, een belangrijk feest
Op 2 februari zijn we 40 dagen na Kerstmis. De kerk viert dan 
dat Maria en Jozef het kindje Jezus naar de Tempel in Jeruza-
lem brengen om Hem op te dragen aan God. Officieel heet dit 
feest dan ook: Opdracht van de Heer in de Tempel. De naam 
Maria Lichtmis klinkt wat warmer. Het is Maria die het Licht 
van de wereld, Christus, de tempel binnendraagt. Eigenlijk is 
dat altijd de rol van Maria in het geloof. Zij verwijst naar Jezus. 
Zij getuigt van Jezus. 
In deze viering worden ook de kaarsen gewijd. Kaarsen die 
in de kerk gebruikt worden maar ook kaarsen die gelovigen 
thuis gebruiken als zij het geloof willen vieren. U kunt denken 
aan de kaarsen die u brandt bij een foto van een overleden 
dierbare. Dus neemt u de kaarsen mee.

De HH. Missen op het feest van Maria Lichtmis zijn op 2 fe-
bruari om 9.00 uur in Nieuwveen en om 19.00 uur in Roelof-
arendsveen. U kunt met ons meevieren. Geeft u zich dan op 
bij de desbetreffende secretariaten.

Diaken André van Aarle

Sint Dominicus Savio
Een van de voorbeelden van St. Carlo Acutis is de heilige Domi-
nicus Savio. Dominicus Savio werd geboren op 2 april 1842 te 
Riva in Italië. Dominicus groeide op in een groot gezin met tien 
kinderen. In 1854 ging hij naar school in het oratorium van de 
heilige Don Bosco. Als gymnasiast had hij zich voorgenomen om 
priester te worden. Hij steunde Don Bosco en werd daardoor 
zijn ‘ideale’ leerling. In 1856 stichtte hij samen met Don Bosco 
het verbond van de Onbevlekte, dat de actiefste leerlingen van 
Don Bosco samenbracht. Kenmerken van het verbond waren; 
regelmatige biecht en communie en de verering van Maria en 
de betekenis van het verbond. Dominicus Savio overleed op 14 
jarige leeftijd aan de gevolgen van tuberculose. Hij werd op 3 
mei 1950 zalig verklaard en op 12 juni 1954 heilig verklaard door 
paus Pius XII.

Hij is heilig geworden door de spiritualiteit van de Salesianen na 
te volgen. Het mooie van deze spiritualiteit is dat deze beleefd en 
gepraktiseerd kan worden door alle leeftijden. Vanaf zijn voorbe-
reiding op de Eerste Heilige Communie praktiseerde Dominique 
zijn stappenplan dat hij zelf enige maanden voor de grote dag 
opschreef. Zeven jaar oud!

• Ik ga zo vaak als mogelijk biechten en naar de Heilige Mis
• Ik zal zon en feestdagen op een bijzondere manier ‘heiligen’.
• Jezus en Maria zijn mijn beste vrienden.
• Dood, maar geen zonde. 
Stel je eens voor een kind van tien dat elke dag twaalf kilometer 
naar school loopt. Mensen vroegen hem, “maar Nic ben je niet 
bang onderweg zo alleen op verlaten paadjes?” “ Ik ben niet al-
leen” antwoordde hij dan. “Ik heb mijn engelbewaarder toch bij 
me?’. Ze vroegen hem of hij het niet saai en vervelend vond om 
in extreme hitte te lopen. Hij zei hun; “ik werk voor een Baas die 
goed betaalt. ”wie is je baas dan? Hij zei; “God is mijn baas.” Domi-
nicus merkte een leus op die bij Don Bosco boven de deur hing. 
Hij vroeg naar de betekenis van de woorden: Da Mihi Animas et 
caetera tolle. Dit betekent: Geef mij zielen, en laat de rest maar 
zitten. Zielen heilig maken en ze opleiden in de school van heilig-
heid. Hoe dan vragen we ons af. Ik? Een heilige? Het antwoord 
geeft ons Don Bosco zelf als hij met Dominicus aan het praten is.

De beste manier om een heilige te worden is deze,
• Altijd blij en opgewekt zijn. Wees vreugdevol.
• Doe alles wat je moet doen zo goed mogelijk.
• Ben een goed voorbeeld voor anderen.
• Hou in gedachten dat de Heer Jezus Christus altijd bij je is en   
  dat hij je blij en gelukkig wilt zien.”
Als Dominicus 'kwijt was', vond men hem meestal in de kerk of 
in een kapel in gebed verzonken. Hij was zich dan helemaal niet 
bewust van tijd en plaats. Hij zei dan dat het maar een paar mi-
nuten duurde, Terwijl men hem al uren kwijt was.

Niels Hofkens

Kinderzegen
Rond Maria Lichtmis is er vaak een kinderzegen. Want Je-
zus werd gezegend in de tempel. Maar dit jaar helaas niet. 
Moeten (kleine) kinderen het dit jaar dan zonder onze zegen 
doen? Nee, want (groot)ouders kunnen ook zegenen. Ik kreeg 
van mijn moeder een kruisje op mijn voorhoofd voor ik ging 
slapen. Joodse mensen zegenen iedere sabbat hun kinderen. 
Zo heeft Jozef waarschijnlijk ook Jezus gezegend.
Maar wat zeg je dan? Misschien dit: Moge God je zegenen en 
je beschermen, met plezier en liefde naar je kijken. Moge je 
groter worden, slimmer en wijzer, elke dag meer. Moge God 
je helpen, troosten en vrede geven. Amen.

Pastor Heleen van de Reep

Vieren

Kalender februari 2021
2    9.00 uur   H. Nicolaaskerk, Nieuwveen Maria Lichtmis
  19.00 uur   H. Petruskerk, Roelofarendsveen Maria Lichtmis
2, 9, 19, 23  19.00 uur   H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie   (info: jokevtol@gmail.com) Tijdens de lockdown meditatie op afstand.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Na het publiceren van een aantal blogs op haar eigen website besloot Saskia van de Ven uit Rijnsaterwoude een boek te schrij-
ven over haar ervaringen en gevoelens na de zelfmoordpoging van haar man. In het boek ‘Gezin in de wachtkamer’ beschrijft ze 
hoe de situatie was voor haar en haar gezin.

Door: Marieke van Gelderen

 

Saskia start haar verhaal: ‘Het boek gaat over het eerste jaar na-
dat het is gebeurd. Op een bepaald moment ben ik begonnen 
met wat op te schrijven voor mijn eigen verwerking en ook om 
te kijken wat ik nog weet. Ik kon op het internet helemaal niets 
vinden over mensen die in eenzelfde situatie zitten als wij. Ik 
vond informatie over mensen die hun partner verloren had-
den en alleen achterbleven maar niets over mensen die na zo’n 
poging weer probeerden om het leven samen op te pakken. 

Ik wilde graag mijn verhaal delen met anderen die hetzelfde 
hadden meegemaakt en ook weten hoe andere partners hier-
mee omgaan. Het boek bestaat uit losse columns die redelijk in 
volgorde van tijd staan. Na de reacties die ik op de columns op 
mijn website kreeg heb ik de knoop doorgehakt. Ik ben begon-
nen met schrijven, het zijn losse columns redelijk in volgorde, 
niet per datum. Gewoon om mijn eigen verhaal van mij af te 
schrijven. Mijn man heeft geholpen in het hele proces en alles 
gelezen en toestemming gegeven.’

Hoe heb je het schrijven ervaren?
‘Schrijven vind ik heel leuk. Wanneer je begint met schrijven 
verbaast het je hoeveel je je nog weet te herinneren, vooral 
van het begin. Natuurlijk de verdrietige dingen komen weer 
naar boven, maar ook bizarre, lachwekkende dingen en rare 
situaties met behandelaars waar ik mij nog altijd over verbaas.’

Ik heb het boek helemaal in eigen beheer geschreven. Daar-
mee lagen veel beslissingen bij mijzelf en was ik niet afhanke-
lijk van een uitgever. Dat vond ik heel bijzonder. Toen het boek 
klaar was heb ik zelf een boekpresentatie georganiseerd. Ik 
was nog nooit bij een presentatie geweest maar had wel goed 
voor ogen hoe ik het wilde hebben. Ik heb hierin veel hulp 
gekregen van vrienden en kennissen. Ik heb tijdens de presen-

tatie een stuk voorgelezen en het boek uitgereikt aan onder 
andere mijn man en vader. Iedereen die belangrijk voor mij 
is, was er. Zelfs mijn oom was helemaal uit Frankrijk gekomen 
voor de presentatie.’

Hoe waren de reacties op het boek?
‘Die waren natuurlijk wel wisselend. Het is een heel persoonlijk 
verhaal. De meeste reacties zijn positief. Niet iedereen is po-
sitief, er zijn wel wat mensen die sceptisch reageren omdat ik 
deze gevoelens naar buiten breng. Mensen in mijn omgeving 
hadden wel het nodige meegekregen vanaf de zijlijn maar 
toen ze dit boek lazen begrepen ze pas wat een impact de 
hele situatie heeft op ons gezin. Maar de meeste reacties die 
ik ontving en nog steeds ontvang zijn positief, ook van mensen 
die ik helemaal niet ken. Het heeft veel gesprekken op gang 
gebracht. Mensen spreken mij geregeld aan over het boek en 
soms delen ze hun eigen verhaal. Ook via e-mail krijg ik veel 
reacties en komen de verhalen van mensen die in eenzelfde 
soort situatie zitten.’

En heeft het schrijversbloed je te pakken? Komt er een 
tweede boek?
‘Het schrijven van het eerste boek heeft me veel tranen gekost 
maar ook veel energie gegeven. Na de boekpresentatie vroe-
gen meer mensen dat. Ons verhaal is nog lang niet af, we zit-
ten eigenlijk nog altijd ‘in de wachtkamer’ en er is nog van alles 
te schrijven. Het plan ligt er om een tweede boek te schrijven 
en klaar te hebben in het najaar van 2021, ik heb ook al een 
titel: ‘Alle ballen hoog’. 

Saskia van de Ven

Clara & Franciscus Ontmoeting

Ontmoeting

Bent u benieuwd naar het boek van Saskia? U kunt het 
bestellen via haar website: www.gezinindewachtkamer.nl



9SAMENstromen • februari 2021

H    H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen

Wat kan ik doen in de ‘Veertigdagentijd’?
Elk groot feest vraagt een goede voorbereiding. Denk maar aan 
je verjaardag en wat je gaat trakteren en welke kleren je aan 
zult doen. En anderen denken na over een cadeau.
In februari begint al de voorbereiding op het paasfeest. Die 
duurt veertig dagen lang. In die veertig dagen denken we na 
over wat we kunnen geven, aan God, aan Jezus en aan de men-
sen om ons heen. En op het paasfeest geeft God aan ons een 
groot cadeau: Jezus' verrijzenis uit de dood.

Wat kun je doen? 
 Je kunt iedere dag een verhaal uit je kinderbijbel of tienerbij-
bel lezen. Je kunt zelf kiezen, maar het is een heel goed idee 
om de verhalen over Jezus te lezen. Je kunt ze ook voorlezen 
aan een ander.

Het is ook heel goed om iedere dag even te bidden: stil wor-
den, God dank U wel zeggen voor deze dag, en zegen vragen 
voor andere mensen.

En kijk eens of jij iets kunt geven aan een ander. Aan iemand 
die dat nodig heeft. Daarvoor zul je goed om je heen moeten 
kijken, om te ontdekken aan wie je iets kunt geven. In de pa-
rochie houden we een actie voor kinderen in Zambia. Met het 
geld kunnen ze naar school om een vak te leren. Doe je mee? 
En tenslotte kun je nadenken of er iets is, waarvan jij minder 
kunt doen. Minder mopperen of zeuren, minder op je telefoon 
of tablet, zodat er tijd overblijft om iets voor een ander te 
doen.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Geloofsvraag

Elisabeth certificaat
Op zaterdag 14 november 2020 heeft 
onze bisschop Mgr. J. van den Hende 
symbolisch Elisabeth certificaten uitge-
reikt aan 74 diaconale initiatieven in het 
bisdom Rotterdam uit erkentelijkheid 
voor hun inzet voor kwetsbare mensen 
tijdens de eerste golf van de coronapan-
demie. Ook wij, de PG Petrus en Paulus 
Aarlanderveen, hebben zo’n certificaat 
ontvangen voor de 'Bloemenactie voor 
Ouderen' die we destijds hebben geor-
ganiseerd. Tijdens de eucharistieviering 
van 20 december heeft de kapelaan het 
certificaat overhandigd aan Ada en Bert 
van Boheemen van de pastoraatgroep 
en BCP. Zij waren de initiatiefnemers 
van deze actie, die wij als PG van harte 
hebben gesteund. Het certificaat zal een 
mooi plekje krijgen in ‘t Achterom. Ook 
het ‘Haken voor Vastenactie van de MOV-
groep H.Clara heeft een Elisabeth certifi-
caat gekregen.

Vanuit de PG, Ed Koeleman  

25 jaar voorganger

Er was een extra speciale viering op de 
derde zondag van de advent in Aarlan-
derveen. Jan Houdijk kon zijn 25 jarig 
jubileum als voorganger vieren. De 
voorzitter van de BCP, Herman de Jong, 
bedankte Jan voor het invullen van deze 
functie voor deze lange tijd. Hij bena-
drukte de steun en vreugde die Jan in 
deze 25 jaar aan de parochianen heeft 
gegeven in moeilijke tijden maar ook in 
tijden van vreugde. Jan ontving hiervoor 
de Pertus en Paulus penning voor bijzon-

dere diensten. In een korte toespraak 
gaf Jan een terugblik hoe ze (Jan en An-
nie Hoogeveen, red.) in het dorpshuis in 
Aardam begonnen zijn, en de veranderin-
gen die in deze tijd voorbij gekomen zijn. 
Na afloop was er voor iedereen een roze 
kaars, net als 25 jaar geleden. Namens 
de PG en de BCP willen wij je nogmaals 
danken voor de onverminderde inzet in 
onze parochie.

PG en BCP

Clara parochie 
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Vele uitdagingen voor 
de BCP
De Beheercommissie Parochiekern 
(BCP) Langeraar heeft behoorlijk wat 
uitdagingen voor het nieuwe jaar, 
maar die zien we met frisse zin tege-
moet! In ieder geval beginnen we met 
een versterkte BCP: met de komst 
van Ton den Haan, iemand met veel 
kerkbestuur ervaring, bestaat de BCP 
nu uit 6 personen. Tevens hebben we 
nu een heus klusteam kunnen samen-
stellen, bestaande uit 7 mensen met 
kennis en ervaring op het gebied van 
timmerwerk, elektriciteit, laswerk, met-
selwerk en planning. Dat gaat ons geld 
besparen op de kleinere klussen. 

De uitdagingen voor dit jaar:
• De daadwerkelijke start van het 

voegen project. Mede door corona 
uitgesteld, zal het dit jaar nu toch wel 
moeten gaan lukken. Naast de daad-
werkelijke klus, het voegen zelf, zal 
de BCP ook gaan regelen dat schil-
derwerk, houtreparaties, klusklaar 
maken en opruimen van de klus-
plaats, geregeld en ingepland gaat 
worden. Over de stand van zaken 
van de inzamelactie leest u meer in 
het los bijgevoegde vel “Weetjes nr. 
7”. Tevens zit er ook een ingezonden 
brief bij van dhr. Piet van Rijn, boei-
end en inspirerend!

• Groot onderhoud (laten) plegen op 
het grote orgel. Dit orgel is inmiddels 
al weer 145 jaar oud (inderdaad: hij 
komt nog uit de oude kerk) en moet 
met enige regelmaat onderhoud krij-
gen, anders gaat het hard achteruit.

• Een veiligere trap in het begin van de 
toren (laten) aanbrengen. Noodzake-
lijk omdat de huidige ijzeren ladder 
bepaald niet veilig is en er met enige 
regelmaat wel iemand naar boven 
moet.

• De BCP gaat een eigen analyse ma-
ken van de huidige situatie van onze 

kerkgebouwen en de gemeenschap. 
Daarop gebaseerd wordt er een 
visie gemaakt; deze wordt conform 
afspraak gedeeld met het parochie-
bestuur.

• Het (doen) uitbreiden van de urnen-
muur op het kerkhof.

En zo zijn er uiteraard nog een (heel) 
aantal relatief kleinere zaken die onze 
aandacht vragen !

Saskia van de Ven
De eerste viering die ik dirigeerde in 
de Langeraars kerk was die van Palm-
pasen 2004. Toen nog met kinderkoor 
Allegro, oefenen deden we in het 
gildegebouw. We hebben gezongen 
in allerlei vieringen in onze eigen en 
andere kerken en beleefden mooie 
kooruitjes. Ik zag de kinderen opgroei-
en tot ze “me verlieten” als ze naar het 
voortgezet onderwijs gingen. In die tijd 
was ook koor Spirit gestart. 

Voordat de kinderen werden geboren 
was ik dirigent van verschillende koren 
en reed ik soms achter de voorganger 
aan naar een ander koor in een ande-
re kerk in de federatie om daar dezelf-
de preek nogmaals te mogen horen. 
Ondanks alle moeite die gedaan werd 
om meer koorleden te krijgen waren 
er uiteindelijk nog maar een handjevol 
kinderen over. Spirit was al een tijdje 
op zoek naar een dirigent en ik werd 
gevraagd voor het koor en we beslo-
ten samen te gaan zingen. Zo hielpen 
we elkaar de winter door. Bij Spirit 
kwam ik “oud kinderkoorleden” weer 
tegen! We zongen een aantal vieringen 
samen, maar het geringe aantal jonge 
leden van Allegro maakte dat helaas 
werd besloten om te stoppen met het 
kinderkoor. Ik mocht blijven bij Spirit.

Ook met Spirit heb ik mooie avontu-
ren beleefd. We hebben gezongen 

op Ursula, bij de ziekenzalving in Ley-
thenrode, bij de kerstsamenzang of 
een ‘alternatieve’ Paaswake. Tijdens 
de doopvieringen van onze kinderen 
heeft Spirit ook gezongen en zo wer-
den het extra mooie en persoonlijke 
vieringen. Op kerstavond liepen we 
met kaarsjes door een donkere kerk 
en zongen daarbij Stille nacht. Of we 
hoorden hoe ze tijdens de paaswake 
bijna de kerk in brand staken bij het 
maken van het vuur. Op een oude-
jaarsdag zongen we een viering waarin 
de bisschop voorging. Heel bijzonder, 
want dat gebeurde eigenlijk alleen tij-
dens de Vormselvieringen. We beleef-
den leuke en gezellige kooruitjes. We 
decoreerden taart, speelden djembé 
en ukelele, aten pizza en maakten al-
lerlei leuke dingen. We repeteerden 
serieus, maar er was ook tijd voor een 
praatje en een grapje en na bijna elke 
repetitieavond dronken we nog samen 
thee. Ook bij Spirit gaat het aantal le-
den met ups en downs. Dat was soms 
lastig, maar de ‘harde kern’ bleef. 

December 2019 besloot ik dat het tijd 
was voor iets anders. Dat het voor me-
zelf tijd was voor vernieuwing, maar 
ook Spirit gun ik een verandering. In 
juli 2020 zou ik afscheid nemen. Een 
beetje met pijn in mijn hart, maar het 

LangeraarH. Adrianuskerk

Langeraar
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H. Adrianuskerk Clara parochie 

Lief en leed

Overleden
8 december  Johanna van der Zwaan- Kouwenhoven   96 jaar
9 december  Joanna Alida Cornelia van der Sluis- Mank  83 jaar
13 december  Alida Antonia Keijzer- van Klink   92 jaar
14 december  Gerarda Margaretha Keijzer- de Groot   86 jaar
29 december  Johanna Leonardus Filippus Hoogerwerf  51 jaar
30 december  Frederik van Beest   94 jaar
31 december  Adriana Helena Vaneman- van Tol   87 jaar

Gedoopt
29 november  Catharina Maria Hoogervorst, dochter van Wesley en Karin Hoogervorst
19 december  Daan Ubink, zoon van Ronald en Fleur Ubink
19 december  Sem Ubink, zoon van Ronald en Fleur Ubink
20 december  Luke Joris Pieterse, zoon van Sebastiaan en Mariëlle Pieterse

is goed zo. In maart waren we op een 
repetitieavond aan het bedenken hoe 
het zou gaan, met corona. Zouden we 
dan mogen zingen? Ver uit elkaar? Of 
zonder mensen in de kerk? Dan kon er 
ook wel thee tijdens de preek, grapten 
we nog. Er was helemaal geen viering. 
En dat duurde tot september voor we 
weer mochten zingen. 

De anderhalve meter is wennen, lasti-
ger om elkaar goed te horen, maar we 

maken er het beste van. 
En nu zit het er voor mij op. Ruim zes-
tien jaar in de Langeraarse Kerk. Bijna 
35 jaar muziek maken in de kerk. Het 
vrijwilligerswerk voor het koor gaat 
door, ik schrijf voor Samenstromen en 
mijn dochter zingt bij het kinderkoor in 
Leimuiden. 

Vervelen zal ik me niet zo snel. Ik heb 
net de opleiding begeleider angst voor 
honden afgerond en start ik in februari 

met de opleiding dog assisted inter-
ventions om samen met mijn labrador 
Boris te gaan werken in zorg of onder-
wijs. Ook hoop ik mijn tweede boek 
te schrijven. Mijn ‘laatste viering’ in de 
kerk was op 12 december. 

Dank voor de mooie jaren dat ik diri-
gent mocht zijn in Langeraar en hope-
lijk tot ziens!

Saskia van de Ven - Vink

Vanaf de Adrianustoren

•  Dank, voor de kerstkaarten die naar de pastorie zijn ver-
zonden met de fijne wensen die ontvangen zijn voor dit 
nieuwe jaar!

•  De Adventsactie heeft een bedrag van € 191,- opgebracht. 
Hartelijk dank hiervoor.

•  Op zondag 7 februari en zaterdag 13 februari zal achter in 
de kerk de mand klaarstaan voor de palmtakjes van het 
afgelopen jaar. Deze zullen na de viering van 13 februari 
worden verbrand.

•  Tijdens de vieringen van woensdag 17 februari om 19.00 
uur en zondag 21 februari om 9.15 uur kunt u het Askruis-
je halen. Gedenk mens, dat gij tot stof zijt en tot stof zult 
wederkeren. Wij gaan op weg naar Pasen.

•  In de vastenperiode van Aswoensdag tot en met de Goe-

de week is de kerk open voor aanbidding van 12.00 uur 
tot 13.00 uur.

•  In de vastentijd zal ook een bijdrage van u worden ge-
vraagd voor het vastenproject. Informatie hierover leest u 
elders in dit blad.

•  De huispaaskaars kunt u weer bestellen voor 1 maart. Het 
gaat hier om 22 verschillende varianten. Achterin de kerk 
op de leestafel ligt het inschrijfformulier voor u klaar maar 
u kunt ook de kaars bij Ria op het secretariaat bestellen. 
Telefoon nr. 0172-602130.

•  Rond de feestdagen brachten vele mensen tassen vol 
lang houdbare levensmiddelen voor de mensen die, om 
wat voor reden dan ook, afhankelijk geworden zijn van de 
voedselbank. Namens hen, grote dank. De bank waar lang 
houdbare producten kunnen worden ingeleverd staat het 
gehele jaar in het voorportaal van de kerk.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Wat is er gebeurd in 
onze parochie in het 
jaar 2020
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in 
als het coronajaar. De ander halve me-
ter maatschappij, geen gemakkelijk jaar.

Ook in de kerk had dat zijn conse-
quenties, in maart gingen we in een 
lockdown. Dit betekende dat de kerken 
tijdelijk gesloten werden en er alleen 
via een livestream gevierd kon worden. 
Tijdens deze vieringen werd er niet ge-
zongen.

Daarna gingen de kerken weer in be-
perkte vorm open, 30 mensen mochten 
er in en de ander halve meter moest 
gewaarborgd worden.

Vrijwilligers gingen hiermee aan de slag, 
er kwam een looproute, de plaatsen in 
de banken werden afgeplakt zodat we 
niet te dicht op elkaar zaten, handgel 
werd aangeschaft om onze handen 
bij aanvang te reinigen. Een registra-
tieplicht werd in het leven geroepen, 
vooraf aanmelden voor een viering. Tij-
dens de vieringen mocht er niet door de 
parochianen worden meegezongen. De 
koren mochten met maximaal 5 perso-
nen zingen koor de Horizon en Allegro 
gingen hier mee aan de slag.

Helaas besliste het bestuur van de H. 
Clara en H. Franciscus parochie dat er 
bij een uitvaart maar 30 personen in 
de kerk mochten. Het RIVM hield het 
op 100. Dit was voor vele mensen heel 
ingrijpend, keuzes maken wie je kan 
uitnodigen.
Bijna niet te doen.

Er kwamen geluiden vanuit de parochie 
dat zij toch ook wel heel graag de com-
munie wilde ontvangen. Daar werd iets 
op gevonden: een mooi scherm werd 
gemaakt en prachtig geschilderd en een 
pincet om de communie uit te reiken.

Wij mogen er trots op zijn dat wij één 

van de eerste waren dit het voor elkaar 
kregen.

De parochianen miste het koffiedrinken 
na afloop van de vroege vieringen, zo 
ook de contacten en de saamhorigheid.
Zal dat ooit nog terugkomen? Zullen de 
parochianen weer terugkomen na deze 
nare periode?

De Eerste Heilige Communie van de 
kinderen hebben we in september toch 
nog een beetje geprobeerd te vieren. 

Ook Allerzielen hebben we op een an-
dere manier gevierd, toen mochten er 
ook nog maar 30 personen in de kerk.

We hebben toen gekozen voor een 
inloop van 10.00 tot 12.00 uur en ‘s mid-
dags van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Dit werd erg gewaardeerd en men vond 
het een goede oplossing zo kon ieder-
een als hij dat wilde zijn overledenen op 
een mooie manier herdenken.

Het beeld van de Heilige Antonius staat 
nog steeds in Brussel het is reeds he-
lemaal opgeknapt, maar kan door de 
coronamaatregelen niet opgehaald wor-
den. In 2021 zal dat zeker wel gaan luk-
ken en komt het weer terug in de kerk.

De adventsmaaltijd kon ook niet door-
gaan. Maar de werkgroep MOV had 
daar iets op gevonden. Je kon kiezen: 
de recepten ontvangen of de maaltijd 
bestellen en dan werd het thuisbezorgd. 
Dit was een groot succes.

Ook de kerstvieringen en de andere 
activiteiten in de kerk konden helaas 
niet doorgaan. We zitten nu in een lock-
down.
Alle initiatieven, voorbereidingen alles 
voor niets geweest, wij hopen dat het 
volgend jaar allemaal weer wel kan en 
dat u in groten getale de kerk weer weet 
te vinden.

BCP en PG

Afstand
Wie had ooit kunnen denken,
dat we al hebben zo een lange tijd,
de kans om besmet te worden, ziek
van het virus de coronapiek.

Maar je zit daar. Je wordt het zat.
Je doet wat moet. Je wacht. 
Maar anderhalve meter dat
is verder dan je dacht.

In de kerk en dorp is niets te doen,
geen vrienden, kaarten, koor,
geen schouderklop, geen hand, geen zoen.
Hoelang gaat dit nog door?

Al schijnt de zon, de dag is grauw. 
Maar houd nog even moed,
Het vaccin dat komt er aan, ik denk aan jou 
en stuur een lieve groet.

Marjolijn

Koor Allegro
Het jaar 2020 hebben we inmiddels achter 
ons gelaten. We kijken terug op een jaar 
waarin we door corona niet met elkaar 
als koor konden zingen. Niet in de kerk 
maar ook geen repetities waar we elkaar 
konden treffen. Gelukkig mochten we hal-
verwege het jaar toch met kleine groepjes 
onze vieringen met liedjes opluisteren. 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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NieuwkoopO.L.V. Hemelvaartkerk

Lief en leed

Overleden
19 november   Nol van Zwieten  88 jaar
25 november   Riet Steijn-Koeleman  82 jaar
6 januari   Gijs Stuivenberg  73 jaar

Ondanks ons verlangen en onze hoop, 
om in de kerk samen kerst te vieren, 
bleek dit helaas door de strenge corona-
regels niet mogelijk. Voor iedereen een 
groot gemis. Uiteindelijk hebben we als 
koor, met een klein groepje, een korte 
kerstbijeenkomst gehouden. Deze was 
online voor onze leden te beluisteren.
Oudejaarsavond mocht gelukkig in de 
kerk gevierd worden. Weliswaar voor 
slechts 30 personen. 

De liturgiegroep, samen met een aantal 
van onze koorleden en onze dirigent Leo 
van Rijt, hebben het oudejaar op een 
mooie manier uitgeluid.

Inmiddels is het 2021. Een nieuw jaar met 
hopelijk andere vooruitzichten en moge-
lijkheden. Een jaar waarin we hopen weer 
bij elkaar te kunnen komen. Met ons koor 
maar ook met u. Wij hebben er vertrou-
wen in! 

Koor Allegro wenst iedereen een heel 
voorspoedig en vooral gezond 2021 en 
we zien u graag tijdens een van onze vie-
ringen! De eerstvolgende viering, waarin 
wij zullen zingen, is zondag 31 januari om 
09.15 uur.

Koor Allegro

Kerkbalans
Wat maakt Nieuwkoop tot het dorp waar 
u zich thuis voelt? Ongetwijfeld zijn dat 
meerdere dingen. Voor veel Nieuwkopers 
is de kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart 
aan de Dorpsstraat er één van. Je hoeft er 
niet eens binnen te komen om te waar-
deren dat hij er is.

De geschiedenis van onze parochie gaat 
eeuwen terug. Indrukwekkend als je be-
denkt hoeveel generaties dorpsgenoten 
hier al de bijzondere momenten van hun 
leven hebben beleefd, zoals doop, hu-
welijk en uitvaart. Al die tijd is van uit de 
kerk hulp gegeven aan mensen. De kerk 
is ook een visitekaartje en bepalend voor 
het dorpsbeeld. Kortom, Nieuwkoop zou 
Nieuwkoop niet zijn zonder de kerk Onze 
Lieve Vrouwe Hemelvaart en de parochie.
Maar helemaal vanzelfsprekend is het 
voortbestaan niet. De vaste bezoekers 
alleen kunnen de kerk niet in stand hou-
den. Daarom willen wij u, als lid van de 
parochie om hulp vragen. Steun de kerk 
Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en de 
parochie met een bijdrage aan de actie 
Kerkbalans!

Kerkbalans is een inzamelingsactie voor 
de plaatselijke kerk. Uw gift wordt onder 
andere gebruikt voor het pastorale werk: 
de aandacht en zorg voor mensen in 
nood, zoals bij ziekte en overlijden. Daar-
naast wordt uw gift gebruikt voor het 
onderhoud van de kerk en de pastorie. 
Op onze website https://rkgroenehart.nl/
locaties/nieuwkoop/ leest u wat de paro-
chie Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart al-
lemaal nog meer doet. Met een bijdrage 
via de actie Kerkbalans helpt u mee dit 
goede werk voort te zetten.

Als beheercommissie realiseren wij ons 
dat in deze tijd voor een aantal van u het 
moeilijk is een financiële bijdrage te leve-
ren. Maar als wij een actieve en zichtbare 
gemeenschap willen blijven, zullen wij 
met onze zorg en aandacht klaar moeten 
staan voor elkaar. Dat kan alleen als wij 
in solidariteit en naar vermogen bijdra-
gen aan datgene waar wij als parochie 
voor staan. Kunnen wij op u rekenen? 
Alvast heel hartelijk bedankt.

U kunt uw bijdrage voor de actie Kerkba-
lans overmaken naar rekeningnummer
NL77 RABO 0101 3950 00 ten name van 
H. Clara Kerkbestuur BCP Nieuwkoop, 
onder vermelding van KERKBALANS.
Alle ingeschreven parochianen ontvan-
gen een acceptgiro, waarmee u ook kunt 
betalen.

Collecteopbrengsten
Er waren in 2020 maar weinig mensen 
die in de kerk mochten komen en er 
waren ook wekenlang helemaal geen 
vieringen. Gelukkig hebben degenen die 
er waren duidelijk wat méér in de col-
lecteschaal gelegd. Dat neemt niet weg 
dat er ten opzichte van 2019 maar liefst 
€ 10.000 minder via de collectes is bin-
nengekomen. We hopen dat u met iets 
extra’s via de kerkbalans dat een beetje 
goed wilt maken. 

Hartelijk dank,
BCP

Adventsactie
Op de algemene pagina’s vindt u infor-
matie over de geslaagde adventsactie.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Afscheid

Woensdag 2 december 2020 heeft Ge-
rard Bader de pastoraatgroep verlaten, 
daar zijn termijn van 8 bewogen jaren 
verlopen zijn. Hij begon toen pastor 
Charles Horsthuis hier de scepter zwaai-
de en de laatste jaren onder leiding van 
diaken Van Aarle. Gerard heeft veel ver-
anderingen meegemaakt.

De laatste vergadering was bij Gerard 
thuis en na afloop overhandigde diaken 
Van Aarle hem namens de pastoraat-
groep een heerlijk kaas-notenmandje. Zie 
bijgaande foto. Gerard bedankt!

Namens de pastoraatgroep:  
Miranda en Marian

Vanuit de Pastoraat-
groep Nieuwveen/
Zevenhoven
Laten we Gods zegen vragen over dit 

nieuwe jaar. Dat we de nabijheid van 
onze God mogen ervaren in ons dagelijks 
leven.

Beste Parochianen,

Allereerst voor U allen een zalig en geze-
gend 2021. Hoopvol gaan we dit nieuwe 
jaar in, nu we weten dat er een vaccin 
beschikbaar is, om ons te beschermen 
tegen het coronavirus. Dat mag ons dus 
enigszins geruststellen. Daarnaast mo-
gen we vertrouwen op God.

Niet dat alles dan maar van een leien 
dakje gaat, zoals wij het willen, maar ver-
trouwen op God, dat we krijgen wat we 
nodig hebben. Het zijn onzekere tijden, 
we weten nog niet of onze geplande acti-
viteiten door kunnen gaan.

Bij dit schrijven weten we nog niet of 
de, voor ons, geplande kinderzegen en 
ziekenzalving in februari door kan gaan. 
Zoals het er nu uitziet wordt dit later in 
het jaar.

We houden u op de hoogte.
We hopen ook onze samenwerking met 
de Protestantse Gemeente van Nieuw-
veen en Zevenhoven weer op te pakken.

Wij zijn naarstig op zoek naar collega’s 
voor de Pastoraatgroep.

Voelt u zich betrokken bij de kerk en wilt 
u meedenken over hoe we samen de 
kerk kunnen ondersteunen, dan bent u 
van harte welkom om een keer bij ons 
aan te sluiten om een vergadering bij te 
wonen. U kunt contact opnemen met 
diaken Van Aarle of met één van onder-
getekende PG-leden.

Miranda Voorend: 
M.Voorend@kpnplanet.nl  ( 0615168264)
Marian Berkhout: 
marianctberkhout@gmail.com 
(0625143571)

Pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven
 

Wisseling onderhoud 
kerkklokken
Hier krijgt u van mij, Leen Leliveld, een 
soort overzicht van die mooie tijd. Zoals 
u wellicht weet woonden wij al vanaf 
1965 schuin tegenover de Sint Nicolaas-
kerk en in die begintijd was  P. Schretlen 
pastoor tot en met 1966, hierna volgden 
achtereenvolgens Van Ingen-Boelrijk-
Vester-Van Dam tot en met 1988. Toen 
volgde nog pastor Owel, die nog erg jong 
was. Hij was hier bekend als de hardlo-
per en is als laatste afgebeeld in het her-
denkingsboekje van het 125-jaar bestaan 
van de kerk. Vanaf het overlijden van de 
koster Jacques de Bruin 02-11-1975, die 
in die tijd ook het uurwerk en de klokken 
bijhield, ben ik zo een beetje deze werk-
zaamheden gaan overnemen.  Dat is nu 
ongeveer 45 jaar.  

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 2 februari  Maria Lichtmis Eucharistieviering 
   Met Kapelaan van Paassen en diaken van Aarle  
Dinsdag 16 februari  Eucharistieviering 
   Met Kapelaan van Paassen. 

Clara parochie 



15SAMENstromen • februari 2021

Nieuwveen

In 1978 werd er een totale restauratie 
aan de toren uitgevoerd en op 26 mei 
1978, op mijn 39ste verjaardag hebben 
wij het door mij gerestaureerde kruis 
en de met bladgoud beklede torenhaan 
weer teruggeplaatst. Een foto van mij 
met de torenhaan met kogelgaten staat 
in het boekje gemaakt ter herinnering 
aan het 125-jaar bestaan van de kerk. 
Volgens mij ben ik nog de enige die leeft 
van dat hele boekje. Regelmatig was er 
wel een klusje, bijvoorbeeld smeedijze-
ren kandelaars maken en andere werk-
zaamheden aan de pomp, die naast de 
kerk in de sloot staat om het waterpeil 
te regelen. Dit is erg belangrijk voor de 
heipalen. Bedrijfsmatig ben ik ook bij 
de kerk betrokken geweest, ik deed het 
onderhoud van de cv van de kerk en de 
pastorie, en de ombouw van olie naar 
gasketels. Dit werk is gestopt in 1998, 
toen is mijn bedrijf beëindigd. In 1983 
kreeg ik van de parochie een delftsblauw 
ophangbord met een tekst: Dank voor 
uw zorg en werk aan de klok en pomp. 
Van de kerk deed ik ook het uurwerk ge-
lijkzetten, zomer -wintertijd regelen, klok 
smeren, de luidklokken onderhouden, 
met plezier heb ik dit gedaan. 

Nu zijn wij verhuisd naar een apparte-
ment in de Dorpsstraat 11J. Nu wij ook 
geen zicht meer op de kerk hebben, heb 
ik ook geen controle meer of het uurwerk 
of deze voor of achter loopt, en andere 
mankementen. Per 31-12-2020 ben ik 
daarom gestopt met deze werkzaamhe-
den. Dit is voor mij geen gemakkelijke 

beslissing geweest. Wel ben ik dankbaar 
dat ik dit zolang heb mogen doen.

Parochie: bedankt voor deze lange en 
prettige samenwerking.

Leen Leliveld

Ommetje

Elke dag een wandeling maken is belang-
rijk voor je fysieke en mentale gezond-
heid. Je krijgt meer productiviteit en 
energie na het lopen van een ommetje. 
Ook helpt het je te onthaasten en verbe-
tert het je creativiteit. De hersenstichting 
heeft een speciale app ontwikkeld met 
hoogleraar neuropsychologie Erik Scher-
der. Met de app kun je op een leuke 
manier samen wandelen zonder dat je op 
dezelfde locatie bent. Zo motiveer je el-
kaar om dagelijks een ommetje te maken. 

Zoek je nog een leuke bestemming voor 
je ommetje? Kom dan eens naar de Nico-
laashof in Nieuwveen, de pastorietuin bij 
de St. Nicolaaskerk. Een heerlijke rustige 
plek om even rond te lopen, of even op 
een van de bankjes plaats te nemen. 
Maar er is nog meer te zien en te doen, 
ook voor kinderen. Er zijn verschillende 
bijbelverhalen uitgebeeld, er is een kleine 
bibliotheek en je kunt er plantjes kopen. 

Nieuwsgierig geworden? De Nicolaashof 
is iedere dag open van zonsopkomst tot 
een uur na zonsondergang.

H. Nicolaaskerk   

Lief en leed

Overleden
11 december   Johanna Wijfjes-Slof     96 jaar 
9 januari   Johanna Uijttewaal-van Zaal  89 jaar 

Alleen 

Alleen betekent niet eenzaam

Alleen zijn geldt niet als straf 

Alleen zijn met mooie gedachten

Gedachten neemt niemand je af

Alleen zijn met dierbare doden

Alleen zijn met herinnering

Aan tijden die lang reeds voorbij zijn

Aan alles wat kwam en wat ging

Alleen ongestoord in je kamer

De dingen vertrouwd om je heen

Een rustig en zuiver geweten

Dan ben je gelukkig alleen

Wie zo het alleen zijn kan dragen

Wie zich zo verzoend met zijn lot

Die spreekt niet van eenzame dagen

Die leeft in vertrouwen op God.  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Clara parochie 

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Martinus genoot van de 
mooie kerststal buiten!
De vrijwilligers van onze parochiekern 
hebben onze kern van haar mooiste 
kant laten zien, door ondanks alle be-
perkingen die ons zijn opgelegd, toch 
het kerstgevoel in het dorp uit te dra-
gen. Het begon al tijdens het opbouwen 
op zaterdag, veel voorbijgangers stop-
ten om foto’s te maken. De volgende 
dagen werden door de basisschool-
kinderen kerstwensen aan de hekken 
gehangen en vrijwel álle dagen werd de 
stal bezocht. Op kerstavond werd tegen 
middernacht het kerstkindje toegezon-
gen door enkele Waimbaji-leden en 
werd het kindje in de kribbe gelegd. De 
beelden zijn daarna vele malen op het 
internet bekeken. Een woord van dank 
aan een ieder die zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen. 

De geplande kerstavondviering werd 
helaas last minute ‘verboden’, dit tot 
grote teleurstelling van de parochianen 
die zich al hadden opgegeven en de 
zangers/zangeressen, dirigente en pia-
nist die al enkele weken hadden gere-
peteerd. Gelukkig mocht de oudjaars-
viering wel doorgang vinden, waarbij 
terug gekeken werd op het afgelopen 
jaar. Enerzijds een jaar om snel te ver-
geten, anderzijds ook een jaar waarin 
een stukje saamhorigheid is gekweekt 
en we ons bewust zijn geworden van 
onze kwetsbaarheid, als mens, maar 
ook als (kerk)gemeenschap.

De lockdown is voorlopig weer ver-
lengd. Het beperkte aantal bezoekers 
per viering en het aanmelden vooraf 
bij het secretariaat blijven daarom 
gehandhaafd. Organisatorisch blijven 
we naar de toekomst kijken en de vie-

ringen doorplannen. Aswoensdag is 
dit jaar op 17 februari, de viering is in 
Noorden om 9 uur. Het pastoraal team 
beraadt zich op een manier om het as-
kruisje op een verantwoorde manier uit 
te kunnen delen. De weekendvieringen 
worden net als de afgelopen periode 
muzikaal ondersteund door leden van 
Cantabo en Waimbaji onder leiding van 
Pia, Hans en Niels. Alle vieringen zijn 
natuurlijk te beluisteren (en ook terug 
te luisteren) via www.kerkomroep.nl .

De toekomst van onze St. Martinus is 
ook een onderwerp dat veelvuldig op 
de agenda van zowel de Pastoraat-
groep als de BCP staat. Er wordt gefilo-
sofeerd, er worden proefballonnetjes 
opgelaten, gebruiksmogelijkheden en 
nevenfuncties worden onderzocht, de 
samenhang met de ontwikkeling van 
een dorpsplein wordt bekeken. Het is 
ingewikkeld omdat ook het federale 
kerkbestuur en het bisdom een belang-
rijke stem hebben. 

Gezamenlijk proberen we ons mooie 
kerkgebouw toekomstbestendig te 
maken en voor onze gemeenschap 
beschikbaar te houden. 

De pastoraatgroep

 Foto Jan Tersteeg
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Beste parochianen,
Geïnspireerd door een mooi kerstge-
dicht, schreef ik mijn Hartewens: Liefde 
en Licht!

Er schijnt een lichtje in mijn hart
van hoop op liefde en vrede;
dat is een mooie toekomstdroom:
mijn hart heeft erom gebeden.

Ik geef het lichtje door aan jou
dan zal het je warmte geven;
houd vooral het lichtje brandend,
zodat de kou wordt verdreven.

Mijn Hart straalt liefde uit naar jou
die jij dan weer mag doorgeven,
aan ieder die jou dierbaar is:
want hoop in je hart, doet leven.
 Ik wens iedereen Gelukkig Nieuwjaar:
Liefde en licht, gezond bij elkaar.
 

Maak er met z'n allen het beste van.....
is de wens van Emmie Tersteeg en Jan!

Regenboogviering
Helaas is het al een tijdje niet mogelijk 
om onze Regenboogvieringen te orga-
niseren. In onze opzet van de kindervie-
ringen kunnen we de afstand en veilig-
heid niet waarborgen. Op het moment 
dat we hier goed vorm aan kunnen 
geven, hopen we de kinderen weer te 
mogen verwelkomen. 

Online zijn er helaas ook weinig vierin-
gen voor kinderen. Wel is er een fijne, 
leuke kinderbijbel app. De verhalen 
zijn in een eigentijdse stijl en simpele 
bewoording geschreven. Een verhaal 

bevat meerdere pagina’s. Bij de illustra-
ties zijn verrassende geluiden te horen; 
als je op sommige dieren klikt maken ze 
geluid. 

De 'Bijbel App voor kinderen' is geschikt 
om samen met kinderen tot ongeveer 
8 jaar te gebruiken en de verhalen kun-
nen worden voorgelezen. De app is 
echt een aanrader om met kinderen te 
bekijken. 

Werkgroep Regenboogviering Noorden

Noorden

 Foto Jan Tersteeg  Foto Jan Tersteeg
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Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Kerkbalans
Tegelijk met deze Samenstromen ont-
vangt u de welbekende envelop voor 
de actie Kerkbalans 2021.  Het is voor 
alle parochiekernen een moeilijk jaar 
geweest. Weinig kerkbezoek betekent 
meestal automatisch ook minder inkom-
sten, terwijl alle kosten natuurlijk ge-
woon doorlopen. U kent onze werkwijze 
natuurlijk al van alle voorgaande jaren. 
Als u ervoor zorgt dat het formulier in-
gevuld en wel in de envelop klaarstaat, 
komt één van onze vrijwilligers deze 
binnen een paar weken weer bij u opha-
len. Wij hopen ook dit jaar weer op uw 
welwillende medewerking. Dank u wel 
voor uw bijdrage.

Nog een bedankje                                                                                                                              
Bij de Samenstromen van december 
trof u ook een brief aan met een op-
roep voor een kerstdonatie. In onze 
eigen kerk is geen enkele kerstviering 
gehouden en waren er dus ook geen 
collectes. Net als in het voorjaar gaf u 
weer massaal gehoor aan onze oproep 
om een bedrag aan ons over te maken 
bij wijze van kerstcollecte. Wij zijn u daar 
heel dankbaar voor, net als we dat zijn 
voor de collectes die we ontvangen in 
die vieringen die wel doorgang vinden. 
We zijn elke keer weer blij verrast als 
we de opbrengst tellen. Ondanks het 
geringe aantal toegestane bezoekers 
dat we mogen verwelkomen, is de col-
lecteopbrengst groter dan toen we nog 
‘gewoon’ mochten vieren en er veel 
meer mensen in de kerk zitten. U heeft 
begrip voor de moeilijke situatie, zoveel 
is wel gebleken, en dat vertaalt zich in 
gulle collectes. Ook hiervoor zijn wij u 
dankbaar. 

Gestart                                                                                                                                               
Op 2 januari konden we weer vieren. 
Koor de Horizon kwam in deze eerste 
viering in het nieuwe jaar de zang ver-

zorgen en verblijdde ons onder andere 
door het zingen van nog een aantal 
kerstliederen tijdens deze viering, naast 
de andere liedjes. We hadden het maxi-
mum aantal bezoekers dat we mochten 
toelaten en we vierden weer! Hoewel 
er maar drie dames zongen, klonk het 
als een klok en menigeen verzuchtte 
na afloop: “Daar krijg ik nou alsnog het 
kerstgevoel van!’  De herders hadden 
een stapje teruggedaan en de wijzen 
namen hun plaats in in de stal, we luis-
terende naar het verhaal over de wijzen 
uit het oosten en putten weer kracht uit 
het samenkomen. Want dat is toch wat 
velen gemist hadden, het samen vieren. 
Natuurlijk, de live-streamvieringen wa-
ren mooi verzorgd, maar je blijft je toch 
een toeschouwer voelen en nauwelijks 
een deelnemer. Laten we hopen dat 
de corona-ellende dit jaar naar de ach-
tergrond verdwijnt en we volgend jaar 
weer met z’n allen Kerst mogen vieren in 
onze eigen kerk. 

Adventsactie                                                                                                                                          
In de advent hebben we een actie 
gehouden voor een project in De-
mocratische Republiek Congo in het 
Masisi-gebied  alwaar ontheemden hun 
toevlucht gezocht hebben. Hun meest 
dringende probleem is gebrek aan 
voedsel.  In het gebied verbouwen ge-
zinnen voedsel op gemeenschappelijke 
akkers. De 50 gezinnen  werken samen 
in 5 groepen. Elke groep krijgt gieters, 
harken en een pakket met groente za-
den om te verbouwen. De opbrengst 
van onze actie is bestemd voor extra 
voeding voor de kinderen, de aankoop 
van zaden voor het volgende seizoen 
en om voor de kinderen de gezond-
heidszorg te bekostigen. Bij het verla-
ten van de kerk via de uitgang van de 
Orangerie stond de bekende melkbus 
voor de giften deze heeft € 320,00 op-
gebracht. Namens de gezinnen uit het 
Masisi-gebied bedankt voor uw gaven.                                                                                                                  
M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot

Coronagedicht: 

In dezelfde schuit

Je hebt de regels steeds in acht genomen,

exact conform de richtlijnen gewerkt,

bent telkens tot een oplossing gekomen,

toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt.

Je mag er boos om zijn, het jouwe vinden,

je over de minister-president

en zijn besluiten lopen op te winden -

ik denk dat hij die onmacht wel herkent.

Ook mij kan het zo nu en dan benauwen,

maar dan besef ik: ik sta niet alleen.

Dit raakt ons allemaal,

 dus heb vertrouwen.

Al vergt het veel, we komen hierdoorheen.

We zitten samen in dezelfde schuit

en samen komen wij er ook weer uit.

Robin Bleeke, stadsdichter Deventer
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Toch werd het Kerstmis 
Ondanks de coronamaatregelen werd 
het Kerstmis, want de ware viering van 
het kerstfeest vindt plaats in ons hart 
en dat kan altijd doorgaan. We hadden 
plannen gemaakt voor de advents- en 
kerstperiode. Eenvoudige ideeën, zoals 
een adventskaars en uitdagende ideeën, 
zoals het organiseren van een kerstwan-
deling in samenwerking met het kerkje 
aan De Does. Het draaiboek van de 
kerstwandeling is drie keer aangepast, 
totdat een totale lockdown ons deed 
besluiten om de wandeling niet door te 
laten gaan. Gezien het aantal inschrij-
vingen (zonder dat we reclame hadden 
gemaakt) voelen we ons gesterkt om in 
december 2021 een kerstwandeling te 
organiseren. Het draaiboek is klaar. En 
wellicht kunnen we groter uitpakken, 
omdat Corona ons dan misschien niet 
meer kan belemmeren.

In deze Samenstromen leest u welke ac-
tiviteiten onze MOV-groep, bezoekgroep 
en pastoraatgroep tijdens de adventstijd 
hebben georganiseerd. De adventstijd 
startte met de Adventsactie met het 
thema ‘Delen Smaakt naar Meer’. Het 
organiseren van de Adventsactie was dit 
jaar een uitdaging, omdat er wekelijks 
ongeveer 30 mensen tijdens de viering 
waren (iets wat andere jaren een hoger 
aantal was). Iedere week werd verteld 
over de moeders in Congo, die leven in 
het gebied Masisi en op de vlucht zijn 
voor extreem geweld. De bijdrage voor 
de Adventsactie wordt gebruikt om deze 
vrouwen een startpakket te geven om 
voedsel te kunnen verbouwen voor hun 
gezin. De parochianen brachten 
€ 350,35 aan donaties bij elkaar en dat 
is geweldig. Hartelijk bedankt voor dit 
mooie resultaat. Van de Parochiële Ca-
ritas Instelling kregen we een extra 
bedrag om het tekort aan te vullen wat 
ontstaan is, doordat er minder mensen 

naar een viering konden komen. Daar 
zijn we dankbaar voor. Mocht u de actie 
gemist hebben, u kunt uw bijdrage stor-
ten op: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. 
Adventsactie.

Op 5 december (voordat de lockdown 
werd aangekondigd) was er een inza-
melingsactie voor de Voedselbank. De 
leden van de bezoekgroep en de pasto-
raatgroep stonden buiten bij de Coop 
in Hoogmade. De dag begon behoorlijk 
koud, en de dag werd zonniger mede 
door de mooie reacties van mensen, die 
boodschappen deden bij de Coop. Het 
was verrassend hoe gul en royaal ieder-
een onze kratten voor de Voedselbank 
vulden. De mensen van de Voedselbank, 
die de opbrengst ‘s middags kwamen 
halen, waren verheugd over wat er in-
gezameld was. En dat voor zo'n klein 
dorp, ze vonden het geweldig. Ook de 
Parochiële Caritas Instelling heeft een 
mooi bedrag geschonken aan de Voed-
selbank. Daarom: lieve mensen, hartelijk 
bedankt voor uw donatie namens de 
Voedselbank.

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Zo werd er toch binnen de Corona be-
perkingen kerst gevierd in onze paro-
chiekern.
Iedere eerste woensdag van de maand 
konden parochianen in het verzorgings-
huis Woudsoord en uit Woubrugge aan-
sluiten bij de eucharistie- of woord- en 
communieviering daar in huis, waar de 
Heilige Communie aan hen werd uitge-
reikt. Door de pandemie moesten we 
daar tijdelijk mee stoppen. Op aandrin-
gen van bewoners is in overleg met het 
management van Woudsoord gekeken 
naar wat wel zou kunnen. In ieder geval 
werd daags voor Kerstmis met een aantal 
bewoners individueel gebeden en aan 
hen de Heilige Communie uitgereikt. 
Een eucharistieviering met een kleine 
groep bewoners zou ook mogelijk zijn. 
Het plan was om te starten in januari en 
dit is door de uitbraak van corona in het 
verzorgingshuis opgeschort. De bewoners 
krijgen persoonlijk bericht, wanneer de 
vieringen weer zullen starten in Wouds-
oord.

Iedere parochiekern draait op vrijwilligers. 
Deze toegewijde groep mensen zet zich 
vele uren in voor het reilen en zeilen van 
de geloofsgemeenschap. In diverse taken: 
van koster tot lector, van bloemensteker 
tot lid van de beheercommissie. We reizen 
door onze parochiekern en vragen: Wat is 
uw taak in de parochiekern?

Wat ik doe…..
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, zong 
Rita Corita ooit. Nederlanders zijn grote 
koffiedrinkers. We drinken gemiddeld 
ruim vier kopjes koffie per dag en zo’n 
drie kopjes thee. Thuis, in de horeca, op 
het werk en in parochies wordt er heel 
wat koffie gezet. In de voorraadkast van 
iedere kerk staan naast hosties en miswijn 
ook pakken koffie. In alle parochiekernen 

wordt er bij vergaderingen of andere acti-
viteiten van werkgroepen en na vieringen 
koffie gedronken. Koffiedrinken wordt het 
achtste sacrament genoemd van de kerk. 
In Drieluik (voor corona uitbrak) dronken 
parochianen maandelijks na afloop van de 
zondagse viering koffie. De koffieploeg be-
staat uit zeven dames, waarvan er telkens 
twee de beurt hebben. Tiny van Tol, Ma-
rian Hoogervorst, Lenie van Noord, Greet 
de Vlieger, Laura Borst, Lida van Schie 
en Twan Goes zijn lid van de koffiegroep. 
Zij vertellen: “Het secretariaat maakt het 
schema voor de inzet van de vrijwilligers. 
Op een zondag zetten we koffie voor zo’n 
dertig personen. Niet iedereen blijft na 
afloop koffiedrinken. In Drieluik zetten we 
een paar tafels en stoelen neer. Met el-
kaar koffiedrinken is zo belangrijk voor de 
mensen, om elkaar te zien en te spreken. 
Dat je je verhaal kwijt kunt. Dat je contact 
hebt met elkaar. Na afloop wassen we 
gezellig met elkaar af. Als vrijwilliger van 
de parochie voelen we ons betrokken bij 
de gemeenschap. Je hoort ergens bij. En 
het vrijwilligerswerk geeft voldoening. We 
vinden het leuk als iemand zegt: ‘het was 
weer lekker’. We komen uit katholieke 
gezinnen. Tuurlijk twijfelen we wel eens 
maar het geloof geeft ons troost en kracht 
om door te gaan”. Door de coronamaat-
regelen is er geen koffiedrinken. “Ja, dat is 
jammer. Het is een verarming voor onze 
parochiekern. We missen het dat we na 
de viering elkaar niet kunnen ontmoeten 
en spreken. We kijken uit naar ons eerste 
koffiefeestje In 2021.”

Afgelopen maand heeft u kunnen aan-
geven hoe u Samenstromen in 2021 wilt 
ontvangen. Onze inzet is om te groeien 
naar een groene parochiekern. Eén van de 
eerste stappen is om Samenstromen digi-

taal te sturen tezamen met de nieuwsbrief 
en het inlegvel.

Doe mee en stuur uw mailadres naar ons 
toe (via hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl). Mocht u Samenstromen 
op papier willen ontvangen, vragen wij u 
een vrijwillige bijdrage van € 15, -. Maak 
uw bijdrage over naar rekeningnummer: 
IBAN NL52 RABO 0123.2014.38 t.n.v. H. 
Franciscus, BCP Hoogmade-Woubrugge 
of betaal via deze QR-code: 

De coronamaatregelen zullen de ko-
mende tijd ons leven beheersen. Zo ook, 
als u naar de viering wilt komen op zon-
dagochtend in De Schuur. We volgen de 
richtlijnen van het bisdom en dit betekent 
dat er plek is voor 30 parochianen. U 
kunt dinsdagochtend telefonisch contact 
opnemen met het secretariaat om te 
reserveren of via de link van de BCP in de 
nieuwsbrief aanmelden. 

Het coronavirus heeft impact op de 
financiën van onze parochiekern. Mocht u 
benieuwd zijn naar de jaarrekening 2019 
of de begroting 2021? U kunt deze inzien 
op het secretariaat. Uiteraard is onze 
penningmeester bereid om een toelich-
ting te geven. We zullen u laten weten, 
als de jaarrekening 2020 gereed is. We 
bidden en hopen dat het aantal Corona 
patiënten gaat dalen, zodat we met elkaar 
activiteiten kunnen ondernemen en weer 
koffie kunnen drinken na de viering.

Beheercommissie Pastoraatgroep 
Pastor Marjo Hoogenbosch

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Lief en leed

Overleden
26 november Nicolaas Leonardus Cornelis Koot 89 jaar
15 december Maria Justina Verzaal-Ros  92 jaar
6 januari Jozef Theodorus Hoogenboom 84 jaar
9 januari Theo Spelt    88 jaar
10 januari George Jozef Jansen   77 jaar
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Nieuws van Akkoord
Hoewel de kerstdagen 
totaal anders waren dan 
we hoopten kunnen wij 
als koor Akkoord met trots 
terug kijken op deze Kerst. 
Het was voor iedereen een 

rommelig jaar, ook voor het koor. Wel 
zingen met elkaar, online zingen met 
elkaar en uitvinden hoe we andere din-
gen kunnen organiseren zodat we toch 
voor iedereen kunnen zingen. Dankzij 
die techniek hebben we door het jaar 
heen zowel online als offline kunnen 
repeteren maar ook kunnen meewer-
ken aan de kerstviering. De gezinsvie-
ring, op kerstavond in de H. Adrianus 
in Langeraar, waar we aan hebben mee 
gewerkt, werd door meer dan 600 men-
sen bekeken! Ook het kindje wiegen, de 
andere dag, had 670 views en dat staat 
gelijk aan 2000 kijkers. Daar zijn we erg 
trots op.

In januari hebben we weer onze legen-
darische traditionele playbackshow en 
gourmet avond. Er wordt momenteel 
hard gerepeteerd en we hebben er erg 
zin in! In maart zingen we en gaan we 
(als dat mag) ook nog collecteren voor 
Jantje Beton. Heeft u ook een centje 
voor ons over?

Meg van der Hoorn

Uitstrooiveldje klaar 
en gezegend  

Waar ben je nu daarboven?
Kijk jij stiekem mee?
Of moet je ook nog wennen,
Net als ik aan het idee?

In de afgelopen tijd is hard gewerkt aan een 
uitstrooiveldje bij onze begraafplaats.

Al geruime tijd was gevraagd of dit gere-
aliseerd kon worden.

Waar ben je nu daarboven?
En zie je ons nu hier?
Moet je lachen, tranen in je ogen,
Van verdriet of van plezier?
Op het nieuwe gedeelte van de begraaf-
plaats is voldoende ruimte.
De vraag was echter, op welke plaats, onder 
de bomen, of juist in het vrije veld.

Uiteindelijk konden wij beide opties 
uitvoeren, zodat de nabestaanden de keuze 
hebben.

Waar ben je nu daarboven?
Ken jij ook het missen van?
Of weet jij ook dat in je hart,
Je nooit iemand vergeten kan?

Kapelaan van Paassen heeft ‘s zondag na 
de Heilige Mis het veldje gezegend.
In de maand januari zullen de eerste dier-
baren aan deze gewijde aarde worden 
toevertrouwd.

Waar ben je nu daarboven?
Denk je ook aan al het fijne?
Zodat je net als ik weet,
Dat je nooit echt zult verdwijnen…..

Cor Rijkelijkhuizen

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Nieuws van het 
klusteam 

In de maand januari is door enkele vrij-
willigers (timmerlieden) hard gewerkt 
aan een podium achterin de kerk.
Vanuit het bisdom en het pastorale 
team bestond al heel lang de wens om 
de volwassen koren niet meer op het 
altaar te hebben maar midden tussen 
de mensen. De keuze viel toen op een 
plaats midden-achterin de kerk. Nadat 
de BCP, de parochie en de bouwkun-
dige medewerkers van het bisdom hun 
goedkeuring hadden gegeven, werden 
de werkzaamheden ingepland in de 1e 
week van 2021.

Enkele banken zijn verwijderd en opge-
slagen. Daarna is een verhoging (20 cm) 
gemaakt over de verwarmingsbuizen 
heen. Dit is een stevig frame, waarop 
een nieuwe vloer is gemonteerd. In de 
vloer zijn ventilatiegaatjes gemaakt, om 
de warmte van de buizen omhoog te la-
ten komen. Het hout wordt in de juiste 
kleur geschilderd, zodat het een mooi 
geheel wordt, dat past in de bestaande 
omgeving. Vervolgens wordt aan het 
einde de achterste bank weer terug-
geplaatst. Met name het Middenkoor 
zal van dit nieuwe podium gebruik gaan 
maken.

Hulde aan onze vrijwillige timmerlieden, 
die met veel liefde voor hun vak deze 
klus hebben geklaard.

Cor Rijkelijkhuizen

Onze Lieve Heerlijk
Wat is het fijn, dat God geen corona kan 
krijgen. Hij hoeft nooit in Quarantaine.
Bij Hem hoeven wij geen 1,5 meter af-
stand te houden, we mogen gewoon op 
schoot.

Bidden kan zonder mondkapje. God 
hoest en proest niet. God is ook niet 
afhankelijk van het nieuwe 5G-netwerk, 
Zijn straling is ongevaarlijk.

God verspreidt ook geen nepnieuws en 
maakt geen complot theorieën.

Zijn Liefde is wel erg besmettelijk, maar 
daar word je juist gezond van, in plaats 
van ziek.

En wat geweldig, dat God niet enkel in 
kerkgebouwen te vinden is, anders had-
den we mooi enkele maanden zonder 
gezeten!

We hoeven Hem ook niet te bestellen 
met de online boodschappendienst van 
de supermarkt (duurt soms wel 2 weken 
voordat ze het kunnen brengen). Nee, 
Hij is er gewoon. Overal, in ons en om 
ons heen; wat een Onze Lieve Heerlijk.

Peppelhofviering
Op vrijdag 19 februari is er om 9.30 uur 
een Eucharistieviering in de Peppelhof. 
De voorganger is Kapelaan van Paassen.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger 
te bereiken onder 
telefoonnummer: 
06-13449107.

TIP: Noteer dit num-
mer in uw telefoon-
klapper!

Sint Jan de Doperkerk Leimuiden/Rijnsaterwoude

       Lief en leed

Overleden
25 december  Aad Markwat  79 jaar
29 december  Jan Pieterse  85 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Viering Aswoensdag
De Aswoensdagviering is op 17 februari 
om 9.00 uur ’s morgens in Rijpwetering. 
Pastoor Glas is voorganger en cantor 
Thijs Witteman zal de zang verzorgen.
We mogen nog steeds maar 30 men-
sen toelaten in de kerk. Wilt u daarom 
vooraf een plaats reserveren.  Dan kan 
telefonisch bij het secretariaat, tel. 071-
5018278 op maandag- en woensdag-
ochtend van 9.00 tot 10.30 uur. 
Wij hopen u te mogen ontmoeten.

Schoenendoosactie
Eind 2020 heeft de werkgroep gezinsvie-
ringen in samenwerking met basisschool 
De Kinderbrug weer meegedaan aan de 
jaarlijkse Actie Schoenendoos. Alleen was 
het dit jaar, in verband met de Covid-19 
pandemie, toch net iets anders dan an-
ders: er was namelijk geen gezinsviering 
in het teken van de actie. Dit was erg 
jammer. Het is altijd een feestelijk gezicht 
om de kinderen met hun versierde en 
gevulde schoenendozen in optocht door 
de kerk te zien lopen om deze vervolgens 
op te stapelen bij het altaar.

Maar ondanks het ontbreken van een 
viering hebben kinderen en ouders toch 
heel erg hun best gedaan en konden 
wij zaterdag 21 november 54 gevulde 
schoenendozen naar het verzamelpunt 
in Leiden brengen.

Wij, en natuurlijk ook de stichting Schoe-
nendoosactie, waren blij met dit mooie 
aantal en wij willen dan ook iedereen 
bedanken die heeft bijgedragen aan 
deze bijzondere actie! 

Namens de werkgroep gezinsvieringen,
Toos van der Poel en Monique van der 
Geest

Opbrengst Adventsactie 
De totale opbrengst in Oud Ade en 
Rijpwetering van de Adventsactie 2020 
en het project Congo voor Akkers ont-
heemde gezinnen in Congo bedraagt  
€ 593,-. Een geweldig bedrag waarmee 
de ontheemde gezinnen heel blij mee 
zullen zijn. Zo worden de levensomstan-
digheden verbeterd van minimaal 250 
kinderen en jongeren uit 50 ontheemde 
en kwetsbare gezinnen in de regio 
Gama. Dank zij uw steun kan dat wor-
den bewerkstelligd. Daar zijn wij heel blij 
mee en u erkentelijk voor.

MOV groep, Gerrie Meerstadt van der Meer 
en Cobi van der Meer 

Inloop Kerstmis 2020 
Rijpwetering Oud-Ade
Helaas waren er te weinig plaatsen te ver-
geven om iedereen een plaats te bieden 

in onze kerkbanken. Dan is online vieren 
een mooi alternatief voor het beleven 
van de traditionele kerstvieringen. 
Maar daarnaast mochten we wel beide 
kerken openstellen en gelegenheid ge-
ven voor een moment van gebed, het 
branden van een kaarsje en bezichtigen 
van de kerststal op Eerste en Tweede 
Kerstdag. 

Fijn om te ervaren dat we hiermee de 
gemeenschap tot dienst konden zijn!
Uiteraard willen we graag een volgend 
kerstfeest met koor en sfeer met meer 
mensen delen. 

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdag 9 februari 9.00 uur Eucharistie.  Voorganger is pastoor J. Glas.
Dinsdag 23 februari 9.00 uur Eucharistie.  Voorganger is pastoor J. Glas

Voor deze vieringen hoeft niet te worden gereserveerd.

Dinsdagmorgen in Oud Ade

       Lief en leed

Gedoopt
1 november Seth Hoogenboom, zoon van Edwin en Wendy Hoogenboom - Pieterse

Overleden
19 oktober Paulus Cornelis Jacobus Schrama   51 jaar
23 november Cornelia Clasina van Schie    94 jaar
27 november Catharina Agatha Vaneman – Turk   86 jaar
30 december Ottilie Maria Elisabeth Olijerhoek- Bakker  81 jaar 

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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De pastoraatgroep
Kerstmis en de kersttijd liggen alweer 
even achter ons, we zijn alweer even 
op weg in het nieuwe jaar. Benieuwd 
wat dit jaar ons zal brengen… Hopelijk 
natuurlijk het einde van de coronacrisis 
maar die vraag gaat verder: Wat komt er 
op ons pad? Wat zijn de nieuwe uitda-
gingen? Nieuwe kansen? En bij dit alles: 
hoe laat God zich zien? Hoe laten we 
ons door Hem steunen, inspireren en 
sturen?

Wat betreft de pastoraatgroep is dit 
jaar ook echt een nieuw begin. We 
hebben in de laatste vergadering van 
2020 afscheid genomen van Agnes en 
Ellen. Agnes was acht jaar lang een ver-
trouwd gezicht in de pastoraatgroep, 
aanspreekpunt voor de koren en andere 
werkgroepen, een constante factor. 
Ellen heeft zich vier jaar lang ingezet in 
de pastoraatgroep. Ze verlaat de groep 
maar ze is en blijft nog actief op vele 
andere manieren binnen onze parochie-
kern. Veel dank, Agnes en Ellen, voor 
jullie inzet in de pastoraatgroep in de 
afgelopen jaren!

Inmiddels zijn er ook een paar geïnte-
resseerden die zich nu oriënteren om 
wellicht deel te gaan uitmaken van de 
pastoraatgroep. Zo hopen we binnen-
kort weer op “sterkte” te zijn. In een 
volgende Samenstromen zullen we daar 
meer over melden. Dan volgt ook duide-
lijkheid over de contactpersonen voor 
de werkgroepen. 

Een andere verandering in 2021 is dat 
we niet langer gastparochie zijn voor 
de TV-vieringen van de KRO op de zon-
dagmorgen. Na vier jaar hebben we het 
stokje doorgegeven aan de Sint Bonifati-
uskerk in Rijswijk. We mogen met dank-
baarheid terugkijken op die vier jaar. 
Het was een mooi project, voor onszelf, 
maar zeker voor alle mensen die in die 
jaren via de televisie hebben kunnen 
meevieren. Niet op de laatste plaats al 

onze eigen parochianen die zo, op een 
afstand, er toch bij konden zijn. Heel 
wat mensen hebben zich ingezet om 
dit allemaal mogelijk te maken! Te veel 
om op te noemen: de koren, lectoren, 
misdienaars, acolieten, alle begeleiders, 
vanuit de hele Clara en Franciscusfede-
ratie. Daarnaast de “dames van de cate-
ring”, de kosters, en al die anderen van 
de parochiekern Emanuel die er zo hard 
voor gewerkt hebben. Veel dank aan jul-
lie allen, ook namens de vele mensen “in 
het land”. Door de jaren heen hebben 
we veel complimenten gekregen over de 
vieringen vanuit onze kerk. 

Tenslotte vast een vooruitblik op de 
veertigdagentijd. Op de zaterdagen tus-
sen Aswoensdag en Pasen (20/2 – 3/4) 
is er in de Petruskerk weer de mogelijk-
heid tot aanbidding van het Allerheilig-
ste. Even een moment om bij de Heer 
te zijn. Van 13.00 tot 14.00 uur bent u 
van harte welkom, met om haf twee het 
middaggebed. U kunt in- en uitlopen 
wanneer u wilt. 

Pastoor Jack Glas

Nieuws uit de BCP

Vernieuwde aanpak 
Actie Kerkbalans

Dromen, denken, durven, doen!

U bent als parochiaan de drager van de 
plaatselijke kerkgemeenschap. Dat kunt 
u doen door actief iets de te doen in/
voor de kerk én dat kunt u doen door 
een financiële bijdrage. Met behulp van 
de Actie Kerkbalans roepen wij u op, gul 

te geven voor uw kerkgemeenschap. 
Dit jaar is het thema van de Actie Kerk-
balans; “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”. De werkgroep Actie 
Kerkbalans heeft nagedacht hoe wij u 
het beste kunnen benaderen vanuit dit 
thema. Daarom hebben wij dit jaar een 
eigen lokale folder gemaakt. In deze 
folder vertellen parochianen wat zij 
doen en waarom het belangrijk is dat 
u bijdraagt. Wij leggen ook uit waaraan 
uw geld wordt besteed. In de brieven 
verwijzen wij ook naar de toekomst. Wij 
willen de komende jaren meer energie 
steken in het activeren van het geloof 
en de deelname aan de plaatselijke ge-
meenschap. Wij hopen dat de folder en 
de brief u aanspreken. 

U ontvangt dit jaar voor het eerst geen 
intekenformulier en ook geen accept-
giro. Velen van u betaalden al zonder 
het intekenformulier in te sturen, het 
gaf veel extra administratie en wij kun-
nen nu eenvoudiger controleren aan de 
hand van uw betalingen. De acceptgiro 
wordt nog maar heel weinig gebruikt. 
Wanneer u toch graag een acceptgiro 
wilt ontvangen, dan horen wij dat graag. 
Inmiddels worden veel betalingen met 
behulp van de computer gedaan of met 
de mobiele telefoon. Wij hadden graag 
ook gewerkt met de QR-code. Dit jaar 

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

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

lukt dat nog niet omdat de betaal infor-
matie van de QR-code niet goed koppelt 
met de administratie. Dus enige moeite 
moet u nog wel doen.
Wij roepen u op bij te dragen aan de 
Actie Kerkbalans en wij horen graag van 
u wat u van onze aanpak vindt. U vindt 
onze contact gegevens op de brief.

Vervolg van de 
parochieavonden 

Vorig jaar, nog net voor het uitbreken 
van de coronaepidemie, zijn er in de 
kernen parochieavonden gehouden. 
Daarna heeft het parochiebestuur van 
de beheercommissies en pastoraat-
groepen nog antwoord gekregen op een 
aantal toekomst gerichte vragen. Als 
BCP is ons gevraagd hierin niet alleen te 
faciliteren, maar ook mee te denken. In 
het voorjaar hopen wij daar verder mee 
te gaan. Ondertussen wordt door paro-
chianen het boek “Als God renoveert” 
gelezen. In leesgroepen wordt het boek 
besproken. Ook worden er meer Alpha 
cursussen georganiseerd. Het doel is 
meer parochianen te activeren in hun 
geloof om samen een sterke geloofsge-
meenschap in stand te houden. Wilt u 
meedoen? Laat het ons weten! 

Voortgang Herbestem-
mingsonderzoek 
Mariakerk
In het najaar is er door het bureau Re-
church een onderzoek opgestart naar 
de toekomstige mogelijkheden van de 

Mariakerk. In dat onderzoek worden 
mogelijkheden gezocht waarmee de 
kerk, in de toekomst, met een andere 
bestemming, zou kunnen blijven be-
staan. Het is om meerdere redenen 
goed dat dit onderzoek wordt uitge-
voerd. Iedereen wil graag duidelijkheid 
over de toekomst van de Mariakerk. De 
één om emotionele redenen, de ander 
om financiële redenen of om te weten 
waar het onderhoud op gericht moet 
zijn. Niets doen is geen goede keus. 
Het onderzoek heeft wat vertraging op 
gelopen. We hopen u in het komende 
voorjaar meer te kunnen vertellen.

Activiteiten in en om 
de kerk
• Het lukt nog steeds om regelmatig 

een viering te organiseren. Ondanks 
de regels vanwege corona. Helaas 
moet u voor de weekendvieringen 
nog steeds vooraf reserveren via het 
secretariaat of via www.meevieren.nl. 
Voor parochianen zonder internetmo-
gelijkheid-/kennis, kan er telefonisch 
bij het secretariaat gereserveerd wor-
den op donderdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur en vrijdagochtend van 09.00 
tot 11.00 uur, tel. 071-3310940.

• Kerstmis is anders verlopen dan wij 
ons hadden voorgesteld. De “kerst 
met koren” bijeenkomsten in de kerk 
konden niet door gaan. Ons koor 
Faith heeft een online kerstviering 
georganiseerd. Wij vonden dit een 
geweldig idee. U kunt de film nog zien 
via RKgroenehart Video’s op YouTube. 
Daar kunt u ook elke zondag een vie-
ring volgen.

• De kerktoren van de Petruskerk heeft 
een onderhoudsbeurt gehad. De klok-
kenkast is weer in goede staat. Er zijn 
ook netten opgehangen om de duiven 
weg te houden. We hopen natuurlijk 
dat de duiven dit ook gaan begrijpen. 
Compliment aan de aannemer die 
hoge klusje heeft geklaard.

• De locatie-beheer-groep is bezig met 
een meerjarenplanning voor het 
groot- en klein onderhoud. Er wordt 
als het ware een groot onderhouds-

boek voor de gebouwen opgesteld. 
Dit helpt om alles goed te onderhou-
den en de overdracht naar nieuwe 
vrijwilligers soepel te laten verlopen.

• Er is altijd wat te doen in en om de 
kerk op allerlei gebied. Wilt u ergens 
mee helpen? Bel gerust. 

John van Velzen; secretaris beheercommis-
sie parochiekern Emanuel

Stroopwafelactie voor de 
Advent
Beste parochianen, hierbij willen wij ie-
dereen bedanken die in welke vorm dan 
ook ons gesteund hebben met de ver-
koop van stroopwafels, Het is een enorm 
bedrag geworden. Met de verkoop van 
de stroopwafels is € 320,20 opgehaald. 
Ook mochten wij bij de Plus een bus 
neer zetten waar de mensen hun statie-
geldbon in konden doen, dit heeft een 
bedrag van maar liefst € 271,15 opgele-
verd. Wij zijn de Plus heel dankbaar dat 
zij ons zo gesteund hebben, zonder hen 
hadden we dit niet kunnen doen. Ook 
hebben we nog een donatie gekregen 
van maar liefst € 180,-. Dit is van een 
werkgroep die na het zingen van de 
kerstliederen, een attentie aan de paro-
chianen zouden gaan uitdelen, dit kon 
helaas allemaal niet doorgaan. Nu zijn de 
attenties verkocht en gaat het geld aan 
ons Adventproject. Dank jullie Sjoerdje 
en Ellen.

Het totaal is dus € 771,35, voor het pro-
ject Congo, zodat de gezinnen voedsel 
kunnen verbouwen en zaden en vrucht-
bomen kunnen krijgen.

Heel hartelijk dank,
Jolanda en Thea
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Beste parochianen
Woensdag 17 februari is het alweer 
as-woensdag, het begin van de veertig-
dagen tijd. Dat is ook de start van de 
Vastenactie. Wij Jolanda en Thea heb-
ben de afgelopen jaren menig actie op 
touw gezet om geld op te halen voor het 
goede doel. Dit jaar zal het goede doel 
hetzelfde zijn als vorig jaar "Werken aan 
je toekomst" beroepsonderwijs en on-
dernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Een gedegen opleiding helpt immers om 
een redelijk inkomen te verdienen,
Door de coronamaatregelen weten we 
nog niet wat er mogelijk is. Wij hopen 
dat er in maart iets meer kan, dan staat 
dat in de volgende Samenstromen. Wij 
zullen in de kerk weer alles ophangen 
over het project.

Mede namens Jolanda en mij een mooie 
veertigdagentijd.

Een nieuw jaar, een 
nieuw elan, een nieuwe 
penningmeester?
In het afgelopen jaar zij wij er nog niet 
in geslaagd de juiste kandidaat te ver-
welkomen. Wij hebben dus nog een plek 
vrij in de beheercommissie Emanuel 
(BCP). 

Wat zou je op deze plek kunnen doen?
Op deze plek neem je deel aan de BCP 
overleggen en heb je een stem in de 
ontwikkeling van de parochiekern. Je 
bent verantwoordelijk voor de financiële 
planning en coördinatie. Je houdt toe-
zicht op de administratie en de betalin-
gen en zorgt regelmatig voor inzicht in 
de financiële ontwikkeling. Je creativiteit 
is gewenst voor het (helpen) uitvoeren 
van de Actie Kerkbalans. 

Wat vragen we van je?
We vragen je je talenten in te zetten 
om te coördineren, enthousiasmeren, 
communiceren, en te delegeren op het 
financiële terrein. En we vragen je drie 
tot vier uur per week je in te zetten voor 
deze taak in onze parochiegemeen-
schap. 

Zie er niet tegen op!
We hebben een leuk team van vrijwil-
ligers die je zullen helpen bij het inwer-
ken en uitvoeren van de taken. Veel 
wordt afgehandeld via mail en telefoon 
dus uit te voeren op het moment dat 
het jou past. En op dit moment dus co-
ronaproef.

Wil je zelf helpen of weet je iemand 
met deze talenten?
Neem contact op met voorzitter Wim 
van Klink; via tel. 06-30030744 of 
e-mail: wimvanklink@gmail.com. 
Hij geeft je graag meer informatie.

P.s. de voorzitter van de BCP looft een 
taart uit voor de gouden tipgever!

Namens de BCP John van Velzen,
secretaris

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

       Lief en leed

Overleden
26 november  Jozef Cornelis Johannes van der Hoorn  81 jaar

5 december      Anna Maria Wesselman – Hillebrand 91 jaar

6 december      Maria Antonia Kuiper – van der Togt 82 jaar

11 december    Jozef Ludwig Maria Stockmann 81 jaar

12 december   Johannes Struive 77 jaar

13 december    Theodorus Joannes van der Salm 81 jaar

13 december    Elisabeth Maria de Jong – Plasmeijer 92 jaar

24 december     Elizabeth Wilhelmina Maria Bakker – van Velzen 87 jaar

13 januari   Tom van der Meer 91 jaar

Liefde in het klein

Vader moeder

allochtoon

twee kinderen

twee kleine meisjes

hun jasjes worden

zorgzaam liefdevol

dichtgeknoopt op

dit winderige hoekje

van het kale plein

precies hetzelfde

deden mijn ouders

vast en zeker

zo’n zeventig jaar geleden

bij mijn zusje en bij mij

liefde in het klein

is van altijd en overal –

Oeke KruythofVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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OMZIEN naar de ander  
Lichtpuntjes in Coronajaar 2020
Ook voor de werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling, Vrede) 
verliep het jaar 2020 anders door de coronapandemie. De 
hoofddoelen van de M.O.V. zijn de Vastenaktie en de Advents-
actie, maar na twee weekenden van de vastenactie werden 
de kerken gesloten. Dit was een klap in het gezicht want er 
was weer veel voorwerk gedaan, zoals het maken van de ver-
haaltjes en voorbeden, er waren blikvangers gemaakt en we 
hadden een haak-estafette in gang gezet waarbij iedere week 
in de kerken nieuwe patronen werden uitgedeeld. We gingen 
niet bij de pakken neerzitten en besloten de haakpatronen 
te verspreiden via Facebook en de website van de Clara & 
Franciscus federatie. Tot grote verrassing reikte bisschop Van 
den Hende symbolisch het Elisabethcertificaat uit aan onze 
werkgroep voor onze online voortzetting van de haak-esta-
fette. Dit als waardering voor onze inzet in de coronatijd voor 
kwetsbare mensen in onze samenleving.

Adventsactie december 2020

Tijdens de Adventsactie is het bij ons gebruikelijk om een 
adventsmaaltijd te houden, waarbij we een spreker uitnodi-
gen die over het adventsproject komt vertellen. Zo wordt het 
nuttige verenigd met het informatieve. Maar, door de corona-
virus konden we dit niet doen op de manier zoals wij gewend 
zijn en bedachten we een alternatief. Als de mensen niet naar 
onze maaltijd kunnen komen, brengen wij de maaltijd naar 
de mensen. Er werd een flyer gemaakt en zo nodigden we de 
mensen uit om mee te eten met lekkere recepten uit Congo. 

Normaal worden hooguit 70 maaltijden bereid door de leden 
van onze werkgroep. Maar door de mond-op-mond-reclame 
stond de teller al vóór het uitkomen van de flyer op 35 maal-
tijden! Door dit overweldigende aantal aanmeldingen werd in 
allerijl gezocht naar medekokers; de teller stond na de dead-
line op 132! maaltijden. Samen met alle medewerkers moes-
ten er dus 150 maaltijden gekookt worden. Gelukkig vonden 
we vele mensen bereid om ons bij deze megaklus te helpen. 
Zo lukte het dat er op 5 locaties gekookt werd door 10 per-
sonen. Ook kwamen er nog eens 10 mensen helpen met het 
opscheppen en de 132 maaltijden werden door 14 chauffeurs 
op 53 adressen “warm” bezorgd. De mensen waren vrij om 
een gift te geven; dit resulteerde in het fantastische bedrag 
van ruim € 2300,-. Ook waren er veel mensen aangesloten op 
een zoom-meeting, waardoor zij toch nog gezamenlijk heb-
ben kunnen genieten van deze maaltijd. 

Kortom, 2020 werd voor onze werkgroep door deze lichtpunt-
jes een heel bijzonder jaar, waar wij met plezier op terugkij-
ken. Wij wensen u allen een goed 2021 toe en hopen dat we 
weer gewoon onze verhaaltjes kunnen vertellen in de kerken.

Jos Schalkwijk M.O.V. Clara-Parochie

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker



28     www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Omzien

Dank en inspiratie
Ieder jaar reikt de bisschop een prijs uit aan een diaconaal 
project. Maar door corona werden diaconale groepen ge-
dwongen om anders te gaan werken en nieuwe ideeën uit te 
proberen. Dat leverde veel bijzondere activiteiten op. 

Daarom was er dit jaar geen prijs, maar andere tekens van 
waardering. De bisschop heeft groepen een Certificaat gege-
ven. Een soort oorkonde waarin hij zijn waardering laat zien 
voor hun inzet. En een aantal activiteiten staan op een bijzon-
dere bureaukalender die aan alle parochies is gestuurd. Mis-
schien inspireert het ook andere vrijwilligers?

Uit onze parochiefederatie werden twee activiteiten in het 
zonnetje gezet: 
• De MOV groep van de Clara hield de actie: Haken voor Vas-

tenactie. Iedere week kon je een haakpatroontje kopen en 
downloaden voor en paastafereel. 

• De pastoraatgroep van Aarlanderveen ontving het certifi-
caat voor de manier waarop omgezien naar de ouderen in 
de kern.

Pastor Heleen van de Reep

We zijn u niet vergeten…
Ieder najaar organiseert het bisdom een diaconale actie voor 
jongeren: DiaconAction. Een activiteit om jonge mensen te be-
trekken bij de zorg om elkaar vanuit de kerk. Dit jaar waren er 
kaartjes voor mensen die het extra moeilijk hebben vanwege de 
coronamaatregelen. 

Die actie viel samen met het vormsel dat 18 tieners in de Fran-
ciscusparochie ontvingen. Wij hebben hen gevraagd om hun 
kaartjes met een persoonlijke groet te bezorgen bij ouderen 
in de parochie. Ieder kreeg 8 kaartjes, 7 adressen en een voor-
beeldtekst. Het was best spannend om een kaartje te schrijven 
aan mensen die je niet kent, maar die wel in de buurt wonen. En 
toch deden ze het. Sommige vormelingen stuurden ons later een 
foto van de actie. 

U kunt het bericht daarover vinden op de site van het bisdom: 
(https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-van-liefde-
nieuws/kaartenactie-diaconaction-we-zijn-u-niet-vergeten-houd-
vol).

Pastor Heleen van de Reep
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Februari is officieel een wintermaand. En dat ‘hoort’ dus met ijs en sneeuw, stamppot, handschoenen aan, de slee van 
zolder. We weten niet van tevoren wat we voor weer gaan krijgen. Dat moet je afwachten. Deze winter begon met een kerst 
die anders dan anders was en waarin we niet naar de kerk konden. Heb je ook gekeken naar de vieringen? En naar de mooie 
video die alle kinderen maakten? Je kunt ze (nog) zien via het YouTubekanaal RK groene hart en je kunt er ook komen via de 
website www.rkgroenehart.nl. In deze spraakwater een stukje over Maria Lichtmis, een recept en een wintergedichtje.

Op 2 februari is het Maria Lichtmis.Maria Lichtmis is een over-
gangsfeest tussen winter en lente. Vanaf dit moment komt er 
steeds meer licht. Dat betekent ook dat de planten weer gaan 
groeien, en de zaadjes de grond in mogen. 
In de natuur vinden we de eerste tekenen van het naderend 
voorjaar. Onder de aarde is het leven doorgegaan tijdens de 
wintertijd. Op sommige plaatsen is door gaten in de sneeuw te 
zien waar de bollen tevoorschijn zullen komen. Er komt als het 
ware een warme stroom van de planten uit naar boven. Bolletjes 
van sneeuwklokjes, hyacinten en winterakonieten zullen weldra 
hele stille sprietjes laten zien. Maria Lichtmis is het feest van het 
steeds sterker wordende daglicht. Met het Sint Maartensfeest 
staken we de eerste lichtjes aan. Met dit laatste winterfeest blaast 
Maria het lichtje uit.

Winterkoek
Veel van de ingrediënten van deze koek kunnen goed bewaard 
worden. Ze zijn uit de ‘wintervoorraad’, een woord wat we nog 
nauwelijks kennen! Dit kruidige baksel is heel leuk om met kinde-
ren te maken.
Tip: als je een ingrediënt niet hebt, neem iets anders dat je wél 
hebt. Je kunt op dit koekrecept makkelijk variëren. Alternatieven 
staan tussen haakjes, maar je kunt zelf andere bedenken.

Wat heb je nodig?
•  300 gram zelfrijzend bakmeel,
•  80 gram bruine suiker
•  100 gram boter (of margarine)
•  1 ei
•  3 eetlepels yoghurt
•  2 eetlepels stroop (of honing)
•  4-5 theelepels koekkruiden (of meng wat je hebt: kaneel, noot 

muskaat, kruidnagel, gemberpoeder, anijs; pas wel op met de 
scherpe rakkers)

•  40 gram rozijnen (geweekt)
•  40 gram dadels (of abrikozen)
•  40 gram hazelnoot en/of amandelen (of restjes kerstchocola!)
•  2-3 eetlepels bruine suiker om te strooien

Aan de slag
• Zet een paar uur tevoren de rozijnen in een schaaltje met water.
• Laat, als je begint, de rozijnen uitlekken, ontpit de dadels, snijd ze 

klein en hak de noten.

• Verwarm de oven voor op 150⁰C.
• Doe boter, suiker, ei, yoghurt, stroop en kruiden in een kom en 

meng deze goed door elkaar.
• Zeef het bakmeel en meng dit in de kom erbij. Voeg rozijnen, da-

dels en noten toe en roer ze erdoor.
• Vet een brownie- of cakevorm in (of bekleed die met bakpapier), 

stort het mengsel erin en verdeel het met een spatel. Bestrooi het 
oppervlak met bruine suiker voor een glinsterend wintereffect.

• Bak de koek in een op 150⁰C voorverwarmde oven 45-60 minuten 
(een prikker moet er schoon uitkomen).

• Sneeuw er wat witte (basterd- of poeder)suiker overheen.

Knutsel
Als het buiten (flink) vriest is het heel leuk om ballonnen te vullen 
met water en dan buiten in de vrieskou te leggen. De volgende 
dag is het dan een mooie ijsbal geworden als je de ballon eraf 
haalt. Je kunt wat levensmiddelenkleurstof toevoegen zodat de bal 
een mooie kleur krijgt. Als je er een beetje heet water overheen 
doet en een kuiltje ‘laat ontdooien’ kun je er een waxinelichtje in 
zetten. Als het lukt ga ik het ook proberen en een foto op de face-
bookpagina plaatsen. Facebook.com/samenstromenspraakwater.

Het is nog lang geen lente, nog lang geen maart, april.
De boom heeft nog geen blaadjes, de vogels zijn nog stil.
Het gras ligt nog te slapen onder een laagje wit.
Geen leven in de slootjes, niets waar muziek in zit.

De winter is geen feestje, geen bruiloft vol met kleur
De winter is een beetje zoals een dichte deur.
Maar als je heel goed luistert, goed luistert aan de deur,
en als je heel diep ademt, dan ruik je al een geur

van wat er straks gaat komen, het feest van God gaat door!
Dus spits je beide oren, het gaat beginnen, hoor.
Je hoort het stille ruisen van adem over het land
en heel diep in de takken, daar is iets aan de hand.

En als je heel goed luistert dan hoor je het geluid.
De stille deur van winter, daarachter zit de bruid!

Bronnen @geloventhuis, Marjet de Jong / Gérard Martens.
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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 
30 januari

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

zondag 
31 januari

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

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

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

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

dinsdag
2 febuari
Maria Lichtmis

9.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zaterdag 
6 febuari

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

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zondag 
7 febuari

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• M. Hoogenbosch

zaterdag 
13 febuari

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen 

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

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag 
14 febuari

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

woensdag 
17 febuari
Aswoensdag

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• B. van Paassen 

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

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

19.00 uur *
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• A. van Aarle 

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

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor met begeleiding
• A. van Aarle 

zaterdag
20 febuari
1ste 40 Dagen

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

zondag 
21 februari
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag
27 febuari
2de 40 dagen

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• B. van Paassen

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

zondag
28 febuari
2de 40 dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. van Paassen

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Horizon
• Parochiaan

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 9.00 
uur 

Iedere woensdag eucharistieviering om 19.00 
uur *

Iedere donderdag eucharistieviering
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE 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

* Onder voorbehoud. Meer informatie op: www.rkgroenehart.nl
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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 
30 januari

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

zondag 
31 januari

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

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

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

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

dinsdag
2 febuari
Maria Lichtmis

9.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen + A. van Aarle 

zaterdag 
6 febuari

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

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

zondag 
7 febuari

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• M. Hoogenbosch

zaterdag 
13 febuari

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen 

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

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag 
14 febuari

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

woensdag 
17 febuari
Aswoensdag

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• B. van Paassen 

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

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

19.00 uur *
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• A. van Aarle 

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

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor met begeleiding
• A. van Aarle 

zaterdag
20 febuari
1ste 40 Dagen

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

zondag 
21 februari
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

zaterdag
27 febuari
2de 40 dagen

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• B. van Paassen

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

zondag
28 febuari
2de 40 dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. van Paassen

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Horizon
• Parochiaan

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 9.00 
uur 

Iedere woensdag eucharistieviering om 19.00 
uur *

Iedere donderdag eucharistieviering
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

FEBRUARI  2021
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
30 januari

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas 

19.00 uur *
• Woord- & 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

dinsdag
2 febuari
Maria Lichtmis

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
6 febuari

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

zondag 
7 febuari

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

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

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

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

zaterdag 
13 febuari

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

zondag 
14 febuari

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

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

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

woensdag 
17 febuari
Aswoensdag

19.00 uur *
• Woord- & Gebedsviering
• B. van Paassen

19.00 uur *
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• J. Glas

9.30 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: PKN-kerk
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag
20 febuari
1ste 40 Dagen

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

zondag 
21 februari
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Gebedsleide

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

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

zaterdag
27 febuari
2de 40 dagen

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

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas 

zondag
28 febuari
2de 40 dagen

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

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

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

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering om 19.00 
uur *

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

Een keer per twee weken eucharistievie-
ring op dinsdag om 9.00 uur

 

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

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

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

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

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

* Onder voorbehoud. Meer informatie op: www.rkgroenehart.nl
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE FEBRUARI  2021ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
30 januari

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas 

19.00 uur *
• Woord- & 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

dinsdag
2 febuari
Maria Lichtmis

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
6 febuari

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

zondag 
7 febuari

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

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

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

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

zaterdag 
13 febuari

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

zondag 
14 febuari

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

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

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

woensdag 
17 febuari
Aswoensdag

19.00 uur *
• Woord- & Gebedsviering
• B. van Paassen

19.00 uur *
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• J. Glas

9.30 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Locatie: PKN-kerk
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch 

zaterdag
20 febuari
1ste 40 Dagen

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

zondag 
21 februari
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Gebedsleide

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

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

zaterdag
27 febuari
2de 40 dagen

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

19.00 uur *
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas 

zondag
28 febuari
2de 40 dagen

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

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

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

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering om 19.00 
uur *

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

Een keer per twee weken eucharistievie-
ring op dinsdag om 9.00 uur

 

Wat wij lezen op de 
zondagen in februari

31 januari
4e zondag door het jaar
eerste lezing: Deut. 18, 15-20
tussenzang: Psalm 95
tweede lezing: 1 Kor. 7, 32-35
evangelie: Joh. 6, 63b. 68b

7 februari
5e zondag door het jaar
eerste lezing: Job 7, 1-4. 6-7
tussenzang: Psalm 147
tweede lezing: 1 Kor. 9, 16-19. 
22-23
evangelie: Mc. 1, 29-39

14 februari
6e zondag door het jaar
eerste lezing: Lev. 13, 1-2. 45-46
tussenzang: Psalm 32
tweede lezing: 1 Kor. 10, 31-11, 1
evangelie: Mc. 1, 40-45

21 februari
1e zondag van de 
Veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 9, 8-15
tussenzang: Psalm 25
tweede lezing: 1 Petr. 3, 18-22
evangelie: Mc. 1, 12-15

28 februari 
2e zondag van de 
Veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 22, 1-2. 9a. 
10-13. 15-18
tussenzang: Psalm 116
tweede lezing: Rom. 8, 31b-34
evangelie: Mc. 9, 2-10
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Nieuwkoop kreeg ‘heilig burgerregt’ terug

De 23ste november 1852 was voor 
katholiek Nieuwkoop een dag van 
vreugde, omdat toen aan de Dorps-
straat een nieuwe kerk, toegewijd 
aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, 
werd ingewijd. ,Onze H. Godsdienst 
hier in Nieuwkoop, eeuwen lang naar 
een jagthuis of liever naar een oude 
schuur verbannen, heeft nu eindelijk 
haar heilig burgerregt terug gekregen’, 
schreef het tijdschrift De Godsdienst-
vriend juichend. Het nieuwe kerkelijk 
onderkomen werd voor 20.954 gulden 
gebouwd naar een ontwerp van de 
Utrechtse architect Gerard van Vogel-
poel. De bouw van de huidige kerk in 
1935 mocht dan een voordelige zaak 
genoemd worden, in het midden van 
de negentiende eeuw was het blijk-
baar nog aanmerkelijk voordeliger om 
tot een nieuwe kerk met pastorie te 
komen. 

Tot 1852 kerkten de Nieuwkoopse ge-
lovigen in een oude en versleten kapel, 
die gedekt was met riet en die – hoe 
onpraktisch – een half uur buiten het 
dorp stond. Er was geen koor, geen 
orgel, geen preekstoel maar alleen een 
simpel altaar. Bij het zien van die kapel 
was het moeilijk voor te stellen dat men 
midden in Zuid-Holland was, want hoe 
ongelofelijk het ook mocht schijnen, 

het was toch beslist de waarheid: ,gaat 
door de gansche Hollandsche Zending, 
gaat naar Indiën, geen bedehuis, noch 
negerhut zult ge ellendiger en rampza-
liger op uwen weg ontmoeten, dan gij 
in Nieuwkoop vinden zoudt’, hield De 
Godsdienstvriend haar lezers voor. Het 
was voor de in 1847 aangetreden pas-
toor Henricus Poppen dan ook een uit-
gemaakte zaak dat er een nieuwe kerk 
voor de 450 katholieken van Nieuwkoop 
moest komen.

Volgens de overlevering was het huis 
waarin het kapelletje was ingericht, het 
jachthuis van de ambachtsheren van 
Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven. 
Op een bovenverdieping had men dat 
kapelletje ingericht, maar dat later op 
de begane grond van het ambachtshe-
renhuis kwam. Dat betrof een kamer of 
liever gezegd een schuur, die daarvoor 
werd ingericht, alles zeer in overeen-
stemming met de besluiten van die da-
gen want van buiten onherkenbaar als 
een roomse bedeplaats. In 1848 werd 
deze ,kerk van Nieuwkoop’ zelfs nog wat 
vergroot, die de katholieke Nieuwko-
pers ter uitoefening van hun godsdienst 
ten dienste stond. Maar ze was niet 
alleen op den duur te klein, maar verviel 
tot de slechte staat hierboven beschre-
ven.

In 1850 werden de eerste plannen ge-
maakt. Poppen berichtte de aartspries-
ter (= deken) over de toestand van het 
kerkelijk onderkomen. Het probleem 
was – zoals in zoveel dorpen – ook in 
Nieuwkoop het geld. De statie heette 
arm, terwijl de burgerlijke gemeente 
Nieuwkoop ook al niet als bijzonder 
welvarend te boek stond. Een paar 
maanden later schreef Poppen in een 
lijvige – in het latijn gestelde brief – 
aan de vicesuperior van de Hollandse 
Zending, mgr. C. Belgrado, over de 
onhoudbare toestand van de Nieuw-
koopse ,kerk’. Hij ging ook nu weer in 
op de armelijke toestand in het dorp, 
waar de mensen volgens hem van dag 
tot dag leefden en waar slechts twee 
of drie personen enig fortuin bezaten. 
Pastoor Poppen wist gedaan te krijgen 
dat een deel van de statie Noorden 
naar Nieuwkoop overging, zodat er wat 
meer inkomsten te verwachten zouden 
zijn.

Toen de toestemming van de kerke-
lijke overheid voor de bouw van een 
nieuwe kerk afkwam, was het volgende 
probleem hoe aan geld te komen. Een 
begin kwam er door een bijdrage van 
Gedeputeerde Staten van 1.500 en van 
het rijk van 2.000 gulden. Er moest dus 
ook nogal wat geleend worden. Het 
ging om 18.000 gulden tegen een rente 
van 4 procent met een jaarlijkse aflos-
sing van minstens 300 gulden. Er kwam 
voorts een scheiding tussen de staties 
van Nieuwkoop en De Meije, want 
geldelijk zou men voortaan op eigen 
kompas gaan varen, terwijl tot dan toe 
alles gemeenschappelijk bezeten werd. 
Op 6 maart 1852 kwam deze scheiding 
officieel tot stand. Zo kon tenslotte op 
30 juni 1852 de eerste steen voor de 
nieuwe kerk gelegd worden en volgde 
vijf maanden later de feestelijke inge-
bruikname. Het toch wel wat roman-
tisch aandoende kerkje werd in 1935 
buiten gebruik gesteld, toen op 14 
februari van dat jaar de tegenwoordige 
kerk werd ingewijd.

Hans van der Wereld
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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. 2 (maart) kunt u uiterlijk op 8 februari 
aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt 
omstreeks 24 februari.

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

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90 
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: tel. 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. 0172-604395, ghmbaak@hotmail.com

Langeraar - H. Adrianuskerk -
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67  
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl 
Parochiekernredactie: 
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101 
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl

Nieuwveen - H. Nicolaaskerk -
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18 
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. 0172-409637
corinapietersen@casema.nl

Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk -  
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24  
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. 0172-538291
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
Adm. begraafplaats : ma van 9.30 tot 11.30 tel. 
tel. 071-3312433
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 071-3312190
bepverdel@ziggo.nl

Hoogmade/Woubrugge 
- O.L.V. Geboortekerk - 
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38 
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk -   
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118
do. 9.00-12.00 uur, 
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. 0172-507295
abmvdmeer@planet.nl

Rijpwetering/Oud Ade 
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk -
Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk  
Oud Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88  
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oud
Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. 071-5018278
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas      Kapelaan van Paassen
06-17272318     06-30678369
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JONGEREN
Jouw vragen, jouw (on)zekerheden zijn de ervaringen van 
veel leeftijdsgenoten. In de stilte van je kamer wil je mis-
schien nog weleens bidden, in de stilte van hun kamer durf 
je misschien best te denken dat er Iets of Iemand is die alles 
aanstuurt, maar om met die gedachte nu op een ander af te 
stappen…
En dat is zonde, want op deze manier laat je soms mooie 
ervaringen aan je voorbij gaan. Misschien ben je vertrouwd 
met een kerkgenootschap, maar misschien ook helemaal 
niet. Toch zou dan de kerk een aangewezen plek kunnen zijn 
om alle te kunnen stellen. Zou dat de plek moeten kunnen 
zijn waar je met leeftijdgenoten van gedachte wisselt, juist 
over dit soort onderwerpen. Maar de mensen in de kerk 
hebben tegenwoordig vaak grijs haar en staan dus ook vaak 
in een heel andere periode van hun leven dan jij! Dan is die 
stap naar de kerk soms een te hoge drempel.

Hoe deze kloof te overbruggen?
Om al die levensvragen, verwondering en ervaringen waar 
jíj mee rondloopt op een veilige manier te kunnen delen 
hebben we daarom een (besloten) facebook pagina ge-
opend onder de naam: ‘De paap uit de mouw’. Daar kun je 
als jongeren met elkaar proberen te ontdekken hoe je kunt 
omgaan met wat jou overkomt of hoe het nu zit met jouw 
vragen. Uit de naam kun je hopelijk al afleiden dat humor 
óók onderdeel mag zijn van de inhoud. Ook God houdt van 
een geintje; de Bijbel staat er vol mee!

Voor wie is deze pagina bedoeld?
Deze facebook pagina is gestart dóór en vóór jongeren. Ben 
je tussen de 17 en de 30 jaar, gelovig òf niet gelovig maar 
wel geïnteresseerd, òf al dan niet gelovig maar wil je graag 
weten hoe sommige van je leeftijdgenoten omgaan met 
wat er op hun pad komt, of wil je weten waarom dingen in 
de Rooms-Katholieke kerk zijn zoals ze zijn, dan is deze fa-
cebookpagina echt iets voor jou en ben je uitgenodigd om 
lid te worden van ‘De paap uit de mouw’. Het enig geldende 
criterium is de leeftijdscategorie. 

Verder is het de bedoeling om als je reageert op vragen en 
onderwerpen die ter sprake komen, niet aan te geven hoe 
(jij vindt dat) bepaalde dingen moeten maar wel om aan te 
geven hoe jijzelf dingen ervaart of wat je van een bepaald 
onderwerp weet, zonder daarbij een waardeoordeel uit te 
spreken. God is met ieder van ons onderweg en wil graag 
dat wij ons vrij voelen die mens te worden zoals Hij ieder 
van ons bedoeld heeft. We zien je graag bij ‘De paap uit de 
mouw’.

Kapelaan Van Paassen

Lezen in coronatijd
Hoewel de lockdown een vervelende 
omstandigheid is, geeft het wel de ide-
ale gelegenheid om nieuwe hobby’s op 
te pakken. Voor mij is dat de afgelopen 
maanden lezen geweest. Even lezen 
voor het slapen gaan geeft de ogen ook 

wat welverdiende rust na het hele dag naar een scherm kijken 
in verband met de thuisstudie. Een boek kan ook een wel-
kome afleiding zijn in deze tijd, het kan je meenemen op een 
reis naar andere landen en periodes. Verder kan je met een 
boek ook tot rust komen, het kan ondersteunen in je bidden 

Een katholiek boek waar je natuurlijk niet om heen kan is de 
bijbel. Nu heeft de bijbel ook iets intimiderends, het is nu een-
maal een dikke pil. Gelukkig zijn er veel middelen om je hierbij 
te helpen. Er zijn bijbels in moderne taal en voor jongeren. Je 
kan ook klein beginnen, door bijvoorbeeld eerst met één van 
de evangeliën. Kleine tip hierbij, het evangelie van Marcus is 
het kortst. Het bevat de bijna de helft van het aantal woorden 
van het evangelie van Lucas.

Het tweede boek is van “van Allerheiligen tot Kerstmis”. Dit is 
een verzamelbundel die speciaal gemaakt is in en voor deze 
coronaperiode. De titel geeft wel een klein beetje weg dat het 
niet meer het meest actueel is. Echter zijn de meeste gebeden 
nog steeds handig in de resterende donkere dagen tijdens de 
lockdown.

De derde tip begint met een kleine google-search. Ga op 
zoek naar een biografie van bijvoorbeeld een heilige of een 
ander inspirerend figuur. Zelf heb ik de “Man of Fire” gelezen 
over de Heilige Norbertus. Uit deze biografieën komt vaak de 
menselijke kant naar voren, wat je tot nieuwe inzichten kan 
brengen. Laat weten welk boek jij graag leest! Mail naar sa-
menstromenjongeren@rkgroenehart.nl.

Yoran van der Pijl

Nieuw!!! De paap uit de mouw
Voor veel mensen zijn de gelovige wereld en het echte leven 
twee verschillende dingen. De wereld waarin we leven, maakt 
dat we veel vragen hebben op allerlei vlakken. De andere 
wereld, de wereld van God, kent weliswaar antwoorden maar 
dat zijn antwoorden van God en die kunnen of willen we niet 
altijd direct begrijpen. 

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


