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Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
Terwijl wij werken aan dit maartnummer van de Samenstromen is ons land bedekt onder een laag sneeuw en ligt er ijs op de
sloten. De schaatsen komen van zolder en de slee uit de schuur. Wat leuk om de pret te zien bij velen! Hopelijk blijft het bij
pret en keert iedereen in goede gezondheid huiswaarts! Inmiddels bevinden we ons alweer in de vastenperiode. In deze editie
van ons federatieblad kunt u lezen over de verschillende initiatieven die ondanks de lockdown toch doorgaan. Hopelijk bieden
ze u de mogelijkheid tot bezinning en inspiratie in deze moeilijke tijden. Een mooie veertigdagentijd gewenst!
Met de hartelijke groeten van de redactieleden van deze maand,
Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Josine Verhagen-van Velzen
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In het nummer van Samenstromen van april 2016 schreef ik mijn eerste column.
Vóór die tijd schreef pater Dirk Koster die column op pagina 2 van ons federatieblad. Helaas werd hij ziek en kon hij de strijd tegen zijn ziekte jammer genoeg niet
winnen. Zijn column werd graag gelezen, ook door mij. Ik vroeg mij toen wel af wie
die column zou overnemen en dacht misschien kan ik dat wel. Ik probeerde wat
en het leek mij wel te lezen. Tot mijn stomme verbazing werd ik wat later door de
redactie gevraagd of ik de column wilde overnemen. Ik schreef wel eens een verhaaltje op de Nieuwkoopse pagina’s en dat was de redactie blijkbaar niet ontgaan.
Toch toevallig dat ik het op een of andere manier voelde aankomen. Misschien
had Dirk het wel ingefluisterd!
De Samenstromen komt tien keer per jaar uit, dus schrijf ik nu na 5 jaar de vijftigste column en realiseer ik mij gelijktijdig dat Dirk al vijf jaar niet meer onder ons is.
Een buitengewoon priester, een pastor pur sang, maar vooral een geweldig mens.
Ik heb hem helaas niet zo goed gekend als velen van u. Alleen het laatste jaar was
er wat meer contact. Jammer, ik had hem graag beter leren kennen. Maar als ik
zijn columns lees en zijn mooie boekjes, is het alsof hij dichter bij is. Is dat het mysterie van het eeuwig leven? Dat je op een of andere manier in de gedachten blijft
van velen. Dat je vanuit de hemel toch je geluk mag overbrengen op de mensen
die je hebt achter gelaten? Dirk schreef in een van zijn laatste columns als hij het
openhartig heeft over zijn ziekte: “en wat het ergste is: je moet afscheid nemen
van lieve mensen waarmee je vergroeid bent geraakt”. Voor mij, en ik denk voor
velen van u, leeft hij zijn eeuwig leven bij zijn Vader in de hemel en was het afscheid toch meer een “Tot ziens”. Ik hoop nog lang de column te mogen schrijven
ook ter nagedachtenis aan Dirk.
Rob Aupers
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Pastoraal

Zes tips om je geloofsleven te activeren in coronatijd
In deze barre tijden is het niet eenvoudig om je betrokken te blijven voelen bij de kerkelijke gemeenschap. Misschien dat zelfs het geloof in God wat op de achtergrond komt te staan of dreigt te verdampen. Het pastoraal team doet er van alles aan om de contacten te onderhouden, vieringen door te laten
gaan en ook een digitaal aanbod te geven voor groei en leren. En dit alles in samenwerking met de pastoraatgroepen, de beheercommissies en zoveel andere vrijwilligers. Maar er zijn ook eigen mogelijkheden
om te blijven leven vanuit het geloof. Ik geef zes tips:
* Neem iedere dag een stil moment. Kies
een goed vast moment uit. Dat kan
in de ochtend zijn of voor het slapen
gaan. Maar ook in de pauze op je werk.
Een korte wandeling van 10 minuten
die je gebruikt om te bidden. Probeer
het eens twee weken uit. Dan kom je
zelf bij het voor jou beste moment uit.
* Lees de Bijbel iedere dag. Vind je
dat lastig? Op internet bestaan veel
hulpmiddelen, leesroosters. Maar je
kunt ook een Bijbels dagboekje kopen.
Leg deze op een mooie plek in huis.
Met een kaarsje er bij. Zo valt de plek
altijd op.
* Ga naar de kerk op zondag. Geloven
is enerzijds iets tussen jou en God
maar Jezus heeft ons niet voor niets
de kerk geschonken. God is groter
dan alleen met en voor jou. In de
kerk word je gevoed. Nu er maar 30
mensen mogen komen, is het van
belang dat je je opgeeft. Daarbij kun je
in de meeste kernen ook doordeweeks
in de ochtend naar de kerk. Voor de
werkende mensen: Iedere woensdag
(Langeraar) en donderdag (Leimuiden)
is om 19.00 uur een Heilige Mis. Kerk
is trouwens niet iets waar je naar toe
gaat. Het is een familie waartoe je
behoort.
* Probeer iedere week bewust te
werken aan een daad van liefde en
barmhartigheid. Ook de gewone
zaken van het leven die je toch al doet,
mag je daartoe rekenen. Ja zelfs een
huishoudelijke taak. Beschouw zo’n
taak als een gebed en doe het met
aandacht en zorg voor de ander.
* Heb oog voor de schepping. Denk
goed na wat en hoe je consumeert.

Ga goed om met de schepping vanuit
de dankbaarheid. Je hebt je leven
en de wereld om je heen als cadeau
gekregen. Zie daarin het werk van God.
* Praat over je geloof. Zoek eens mensen
op die ook geloven. Het zijn er meer
dan je denkt. Blijf niet verborgen.
Via de kerk, school, buurt kun je er
achter komen dat ook andere mensen
behoefte hebben om van tijd tot tijd

te spreken over God. Maak gerust
een spontane (digitale) huiskring van
gesprek, ontmoeting en gebed. Als de
coronacrisis is beteugeld, kom ik daar
op terug.
Dus grijp alle kansen en ga ook zelf aan
de slag. Straal, leef en geloof.
Diaken André van Aarle

SAMENstromen • maart 2021

3

Clara & Franciscus Parochiefederatie

Parochiefederatie
Beste mede-parochianen,
Maart 2021, een trieste mijlpaal: inmiddels wordt ons leven
al een jaar door de coronapandemie beheerst. Weet u nog
hoe het was? 'Gewoon' elkaar een hand te geven? Om geen
afstand te hoeven houden? Om elkaar vast te kunnen houden op bijzondere momenten? Maar vooral ook om niet te
hoeven leven met die constante zorg: loop ik de kans besmet
te raken; of erger nog: ben ik misschien een gevaar voor anderen?
De coronacrisis heeft nu ook al een jaar lang een schaduw
gelegd over alle kerkelijke feesten. Het online kerstmis vieren
ligt nog vers in het geheugen. Jazeker, het was mooi en vele
mensen hebben op afstand meegevierd, maar toch… Ook
konden door de lockdown allerlei mooie en originele initiatieven geen doorgang vinden. Jammer voor ons allemaal,
jammer in het bijzonder voor de velen die zich ervoor hadden
ingezet.
Velen van u laten zich echter niet uit het veld slaan. Velen
blijven zich inzetten om van alles in de parochie door te laten
gaan, ook in deze tijd. Veel dank daarvoor, op deze manier
mogen we het licht van Christus laten schijnen, ook in de
duisternis van de coronapandemie.
Voor ons ligt nu de veertigdagentijd met ook weer aandacht
voor de Vastenactie. We gaan door met de beperkingen die
we inmiddels gewend zijn. Bijzonder is dat de Stille Omgang
dit jaar wel doorgaat, maar ook op een andere wijze dan we
gewend zijn. Hoe de situatie zal zijn in de Goede Week en met
Pasen is nu nog erg onduidelijk. In de volgende Samenstromen hopen we daar meer over te kunnen melden.
Alle goeds en Gods zegen,
Pastoor Jack Glas

Een nieuwe voorganger
Als u komende weken een viering bijwoont, heeft u kans een
‘nieuw gezicht’ te zien. Het gaat dan waarschijnlijk om emerituspastoor Jaap van der Bie. Vanaf maart zal hij regelmatig in de
kerken van onze federatie voorgaan in de eucharistievieringen.
Tot eind 2020 was hij pastoor van de H. Nicolaasparochie in
Zoetermeer. In december heeft hij daar afscheid genomen en is
met ‘emeritaat’ gegaan, zoals dat in de kerk heet. Maar niet helemaal met pensioen, want op verzoek van de bisschop, zet hij
zich vanaf maart dus in voor onze parochiefederatie. Elders in
Samenstromen vindt u een interview en kunt u meer over hem
lezen.

We zijn blij met de komst van emeritus-pastoor Van der Bie en
wensen hem van harte mooie ervaringen toe met u allen in onze
kerken! Helpt u mee hem een warm welkom te geven?
Pastoor Jack Glas

Kerk in de buurt
Wie de website tomindebuurt.nl opent, vindt daar een vacaturebank voor vrijwilligers. Een ‘banenmarkt’ voor mensen die graag
iets voor anderen willen betekenen. Het aanbod varieert van
buddy of gastvrouw zijn tot klusjes doen, taallessen geven, met
iemand wandelen, of collecteren voor het goede doel. Wie zelf
vrijwilligerswerk doet of heeft gedaan, weet hoeveel voldoening
een dergelijke onbetaalbare inzet oplevert: voor jezelf en voor
anderen.
Ook in de beide parochies Clara & Franciscus zou een vacaturebank voor vrijwilligers niet misstaan. Want als je kerk in de buurt
wilt zijn, valt er niet alleen genoeg te beleven maar ook genoeg
te doen. Gelukkig zijn er in elk van onze beide parochies al zo’n
1000 vrijwilligers actief in meer dan 40 teams of werkgroepen.
Van kerkkoren tot kerkschoonmakers, van klusjesmensen tot
parochiebladbezorgers, van misdienaars tot gebedsleiders, van
financiële en secretariële tot pastorale en diaconale medewerkers, van kerkbeheerders tot kerkbestuurders. Zij vormen tezamen de kurk waar de kerkelijke organisatie op drijft. Met hun
inzet geven zij duidelijk blijk van enthousiaste betrokkenheid bij
de betreffende geloofsgemeenschap: hun kerk in de buurt. Voor
de continuïteit en vitaliteit van onze parochiekernen blijft regelmatige verjonging en doorstroming van levensbelang. Dus als u
zin heeft, doe dan mee!
Als parochiebesturen hebben wij niet alleen zorg voor geld en
gebouwen, maar ook voor het welzijn van onze pastores en
onze vrijwilligers. Daarom hebben we in coronatijd wel thuis
maar niet stil gezeten. Zo hebben we onlangs in het bestuur
van de Franciscusparochie de tijd genomen om aan een samenhangend vrijwilligersbeleid te werken. Een beleid dat we verder
gaan afstemmen in de federatie en met de lokale organen die
zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken in een parochiekern. Want als kerkelijke gemeenschap vragen we best wel wat
van parochianen aan inzet van tijd, talenten of een geldelijke
bijdrage. Wie actief wordt in of vanuit onze gemeenschappen
hebben we van onze kant ook wel wat te bieden: aan waardering, gezelligheid, zingeving, scholing, persoonlijke groei. En natuurlijk: een inspirerende en veilige werkomgeving en een goede
collectieve verzekering. Kerkenwerk? Zo gek nog niet!
Henk van Hout, parochiebestuur H. Franciscus
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Verdieping
Online je geloof beleven

Vieren

Een jaar geleden maakten we in Nederland kennis met het coronavirus. Eerst was dat nog iets van ver weg in China en iets
later in Noord-Italië. We hadden een jaar geleden niet kunnen
bedenken dat we nu met slechts dertig mensen in de kerk zouden zitten en via internet iedere zondag de eucharistieviering
zouden kunnen volgen.

Lief een Leed

Intussen zijn er allerlei initiatieven om elkaar te ontmoeten via
internet. Zoals (groot)ouders en (klein)kinderen, vrienden en
vriendinnen allang Skype gebruikten om ondanks de grote afstand elkaar toch te zien, gebruiken we nu ook in de parochie
internet om mensen te zien en te spreken.

Omzien

Werkgroepen overleggen via een beeldverbinding. Mensen komen samen via het beeldscherm, lezen en overdenken samen
een stukje van het evangelie. Een heel inspirerende ervaring.
Meer weten? Vraag ernaar bij de pastors.
Begin februari zijn er drie groepen gestart met de Alpha-cursus,
een laagdrempelige uitleg over de kern van het christelijk geloof.
De deelnemers ontmoeten elkaar op afstand maar zijn door het
beeldscherm ook dichtbij. Bijzonder hoor!

Anker

Door de beperkingen blijven de inkomsten van de parochie helaas ver achter bij andere jaren. Wilt u uw parochiekern extra gedenken in de Kerkbalans of door regelmatig iets over te maken?
De bankgegevens staan achterin deze Samenstromen.
Pastor Marjo Hoogenbosch

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 overdenken 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 (www.rkgroenehart.nl) en u kunt ook uw eigen secretariaat bellen en afspreken hoe u de flyer kunt krijgen.
Heeft u geen Bijbel? In Alphen aan den 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'. U kunt
het via hun website bestellen en het wordt thuis bezorgd. Hun
website is: www.ichthusboekhandel.nl of bel tel. 0172-492560.
Diaken André van Aarle

Samen met u
U brengt ons samen, Heer,
dus wees ons dicht nabij
nu we elkaar hier ontmoeten.
Laat ons uw schoonheid
zien in elkaar.
Laat ons uw menslievendheid
ontdekken in elkaar.
Laat ons elkaar vinden
wanneer we U zoeken.
Geef ons uw barmhartigheid
uw oneindige solidariteit
zodat we elkaar
echt kunnen liefhebben,
zoals U ons dat heeft voorgedaan.
Zo kunnen we samen werken
aan uw Koninkrijk op aarde.

Anker en het Heilig Vormsel
In de week dat ik dit schrijf, kunnen de
kinderen van de basisschool voor het
eerst sinds december weer echt naar
school. Wat fijn voor jullie om je klasgenootjes weer te zien, om je meester
of juf niet alleen te zien via een computer! Wat fijn ook voor moeders en
vaders, oma’s en opa’s die zo hun best
hebben gedaan om jullie te helpen.
We hopen dan ook dat het zo blijft en dat je alle dagen naar
school kunt blijven gaan. (Behalve als het vakantie is natuurlijk.)
Dat hopen we ook voor onze parochie, want we willen heel
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graag beginnen met voorbereidingen voor het Heilig Vormsel.
Zo willen we samen komen om te praten en te ontdekken wie
de Heilige Geest is en hoe hij ons helpt om leerlingen van Jezus
te zijn.
Maar samenkomen, kan alleen als het veilig is en goed te organiseren. En misschien gaat dat pas over een tijd. In de tussentijd
moeten we geduld hebben. Geduld, dat is ook een vrucht van
de Geest. Het laat zien dat de Heilige Geest in jou werkt. Je hebt
al wat van die Geest gekregen bij je doop. Laten we God vragen
om ons te zegenen met geduld.
Pastor Heleen van de Reep

Heilige van de maand
De eerbiedwaardige dienaar
Gods, Mgr. Fulton Sheen.

“Zonde is niet het ergste in de wereld. Ontkennen dat er zonde
is dat is het ergste.”
'Een afvallige katholiek die zegt, “ik geloof niet meer in het sacrament van de biecht” bedoelt eigenlijk te zeggen, “ik leid een zondig leven, en ik weiger om mijn slechte gewoonten te stoppen,
om vrede met God te krijgen.'
“Hoe kunnen we beter leven in deze woelige tijden? Er is maar
een antwoord mogelijk. Door een heilige te worden.”
“Als je niet leeft wat je gelooft, ga je uiteindelijk geloven wat je
leeft.”
“Wie gaat de kerk redden? Kijk niet naar de priesters en de bisschoppen. Het komt op jou neer. Jij kunt de kerk redden, de
leken de priesters en de bisschoppen dat helpen te herinneren
en na te leven.” Zodat priesters weer priesters kunnen zijn en
leken weer leek.
Niels Hofkens

Geloofsvraag

Mgr. Sheen werd geboren
in 1895 en werd in 1919 tot
priester gewijd voor het bisdom Peoria (VS). In 1951 werd
hij benoemd tot hulpbisschop
van New York en in 1966 tot
bisschop van Rochester (VS). Als een van de eerste katholieke
bisschoppen maakte hij dankbaar gebruik van de media. Hij was
te horen en te zien in talrijke radio en tv shows en programma’s.
Zijn preken werden druk beluisterd en bekeken. Met de nodige
dosis humor bracht hij velen bij Jezus, door zijn scherpzinnigheid
bracht hij velen terug tot het geloof. Toen hij met emeritaat ging
werd hij omwille van zijn grote verdiensten tot titulair aartsbisschop van New Port (Wales) benoemd. Hij stierf in 1979 op 84
jarige leeftijd. Hij is om zijn heroïsche deugden sinds juni 2012
door paus Benedictus XVI ‘eerbiedwaardige dienaar Gods’ verklaard.

Wat is het Woord van God?
Woorden zijn heel bijzonder.
Wanneer je praat of schrijft,
laat je horen en zien wat je
denkt. Wat binnenin zit, komt
naar buiten. Woorden hebben
betekenis, zetten mensen in
beweging. Bijvoorbeeld als je
om iets vraagt of als je samen
iets afspreekt. Een woord is
het begin van iets.

Voor zijn werk als eerste televangelist met meer dan 30.000.000
kijkers en luisteraars per week ontving hij in 1952 een Emmy
Award. Toen hij hem in ontvangst nam zei hij: "Allereerst wil ik
mijn vier schrijvers hartelijk bedanken, Mattheus, Marcus, Lucas
en Johannes".

God spreekt niet hardop maar heel zachtjes in de mensen die
een soort doorgeefluik zijn van God. Mozes was zo iemand en
Jona, Deborah en natuurlijk ook Jezus. Iedereen die probeert te
luisteren naar het fluisteren van God, kan Gods woord doorgeven.

Wil je hem beter leren kennen? Heel YouTube staat vol met
filmpjes met zijn preken, catechese en televisieprogramma’s.
Hieronder volgen enkele citaten van hem.
“Biecht horen van nonnen is als gestenigd worden met
popcorn.”
“Herinner je altijd dat je mensen liefhebt en dingen gebruikt, 		
in plaats van dingen liefhebben en mensen gebruiken.”
“Ik ben niet altijd op tv! Maar als ik op tv ben heb ik 30.000.000
kijkers.”

Het Woord van God vind je ook in de bijbelverhalen. Het zit er
soms een beetje in verstopt, dat wel. Daardoor moet je soms
goed zoeken en er met elkaar over nadenken. Want de meeste
verhalen zijn mensenverhalen, over mensen die bang zijn of blij,
boos of verdrietig. Mensen die soms verkeerde dingen doen én
mensen die heel goede dingen doen, die het Woord van God
dóen.
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Het Woord van God is zijn
naam: Ik-zal-er-zijn. Dat is een belofte aan de schepping, aan alle
mensen. Als je het woord hoort, kun je verrast zijn. Het Woord
van God is bedoeld om je op de goede weg te leiden. De zanger
in de psalmen noemt het Woord van God ‘het licht op je pad’.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Vieren
Federatie maakt zich op voor Stille
Omgang viering op 20 maart

Lief een Leed
Omzien
Anker

Op zaterdag 20 maart zal de Stille Omgang in onze eigen federatie
gevierd worden. Om 17.00 uur zal er een eucharistieviering zijn,
hierna de uitstelling van het Allerheiligste met als besluit een Plechtig Lof. Het gaat om twee vieringen, op hetzelfde tijdstip, een in de
H. Adrianuskerk in Langeraar met als voorganger pastoor Glas en
assistentie van acoliet Niels Hofkes, en een in de St. Jan de Doperkerk te Leimuiden met als voorganger Kapelaan Van Paassen en
assistentie van diaken van Aarle. Door coronamaatregelen zijn er
niet meer dan 30 plaatsen van beschikbaar waarbij vaste pelgrims
aan de Stille Omgang voorrang krijgen. Door de coronapandemie
kon vorig jaar de Stille Omgang niet plaatsvinden, heel jammer omdat het toen 675 jaar geleden was dat het Mirakel van Amsterdam
plaatsvond. Ook dit jaar kan de omgang niet plaatsvinden, reden
voor het Samenwerkend Genootschap Clara & Franciscus Federatie, om de waardevolle traditie in stand te houden door bijzondere
vieringen in eigen huis. Juist de afgelopen jaren is er een groeiende
belangstelling voor de Stille Omgang omdat het mooi is om in de
vastenperiode stil te staan bij het kwaad in de wereld en onze eigen
rol daarin, te bidden voor de vrijheid van godsdienst en dit jaar ook
in het bijzonder voor de slachtoffers van corona.
Opgave om deze bijzondere diensten bij te wonen kan via de
contactpersonen:
Voor Leimuiden/Rijnsaterwoude, Roelofarendsveen/Oude en
Nieuwe Wetering, Rijpwetering/Oud Ade en Hoogmade/Wou-

brugge: dhr. Piet Cozijn, tel. 0172-509726
Voor Aarlanderveen, Ter Aar en Nieuwkoop:
dhr. Leo van Veen, tel. 0172-604106
Voor Zevenhoven, Nieuwveen en Noorden:
mevr. Bep de Bruin, tel. 0172-854552
Voor Langeraar: parochie-secretariaat, tel. 0172-602130
Gezien het geringe aantal plaatsen is vroegtijdige aanmelding
aan te bevelen.
Cees van der Vlugt

De Hoogfeesten van de Heilige Jozef,
Bruidegom en van Maria Boodschap
De werkelijke namen van deze Hoogfeestdagen klinken net iets
anders. Op 19 maart viert onze wereldkerk het Hoogfeest van de
Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria. Vanuit de
Bijbel weten we niet al te veel over Jozef. Eén van de legenden
over Jozef als bruidegom vertelt dat Maria als maagd in de tempel
diende. Zij was door haar ouders aan God toevertrouwd en had
zelf de gelofte gedaan dat zij haar leven lang als dienstmaagd in
de tempel wilde dienen. Dat kon echter in de joodse traditie niet.
Daarom werden mannen uit de verschillende stammen van Israël
opgeroepen. Zij moesten hun staf voor het altaar van God leggen
en de man van wie de staf de volgende dag zou bloeien en waarop
een duif zich zou neerzetten, die zou met Maria moeten trouwen.
Dat werd de staf van Jozef en zo werd, volgens deze legende, Jozef
de bruidegom van Maria. Dit teken is ontleend aan de bloeiende
staf van Aäron (Numerie 17,116-26). Jozef wordt vaak, al dan niet
met Jezus op zijn arm, afgebeeld en in zijn hand een lelie. Soms
is die lelie geknakt, om aan te geven dat Jozef niet de biologische,
maar wel de voedstervader is. Het Hoogfeest van Maria
Boodschap, ofwel aankondiging van de Heer wordt gevierd op 25
maart, precies negen maanden voor Kerstmis. Deze gebeurtenis
is door de eeuwen heen vaak afgebeeld door kunstenaars en we
horen het terug in het Angelus gebed te danken.
Twee blijde boodschappen komen met deze Hoogfeesten
mee dit jaar: Het feest van de Heilige Jozef zullen we vieren
op vrijdagavond om 19.00 uur in de kerk van Aarlanderveen
(tevens de viering voor de RKJ-groep). Het Hoogfeest van Maria
Boodschap vieren we op donderdag 25 maart om 9.00 uur in
Nieuwkoop en ’s avonds om 19.00 uur in Leimuiden.
N.B. U dient zich aan te melden voor deze vieringen!
En tot slot: voor wie in de veertigdagentijd doet aan vasten en
onthouding: op beide dagen bent u hiervan vrijgesteld!
Kapelaan Van Paassen
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Ontmoeting
Katholiek worden? Frank deed het!
Wie het niet weet zou niet denken dat Frank Raaphorst uit Nieuwveen nog maar een paar maanden geleden is gedoopt. Zijn
favoriete bijbeltekst heeft hij direct paraat, en een medaillon van beschermheilige Christoffel draagt hij altijd bij zich. Wat is zijn
verhaal? We spraken elkaar tijdens een wandeling op een zonnige winterdag.
Door: Tinke Vessies- van der Willik

Hoe kwam het?
“Het was niet van de
één op de andere dag
geregeld om katholiek te
worden.” vertelt Frank.
Het begon eigenlijk vanuit een ongelukkige tijd.
“Er moet nu echt iets veranderen in mijn leven”.
Op een dag werd Frank wakker met het gevoel dat hij iets met de
kerk zou moeten doen. Hij heeft de daad bij het woord gevoegd
en contact opgenomen. Zo kwam hij in gesprek met pastoor
Glas, heeft hij de Alphacursus gevolgd, zich bij de jongvolwassenengroep Prego gevoegd en is hij met de Stap-Mee-Op-11-reis
mee geweest. Er is binnen een jaar toch al veel gebeurd en Frank
heeft nieuwe vrienden leren kennen. Op 4 oktober heeft heel
Nederland via de tv-mis kunnen meegenieten van de blije lach
van Franciscus Antonius tijdens zijn doopplechtigheid.

dat hij op zoek is of het soms moeilijk heeft. “Voorheen kon ik
wel makkelijk boos worden als er iets tegen zat maar nu denk
ik vaker ‘Frank, dim nou maar even’ en ben ik een stuk rustiger
geworden.”
Naast verhalen heeft Frank ook iets met een aantal religieuze
voorwerpen. Hij heeft bijvoorbeeld een mooi kruisje gekregen
dat van zijn oma is geweest. Hier zit volgens de verhalen een
splinter in van het kruis waar Jezus aan gestorven is, dat maakt
het extra speciaal. Ook heeft Frank een bijzonder medaillon van
Christoffel bij zich, de beschermheilige van de reizigers. “Die
heb ik door pastoor Glas laten zegenen tijdens de kennismaking
dag van de Stap-Mee-Op-11-reis.” Het medaillon zit altijd in zijn
broekzak en dat geeft een fijn gevoel, zeker tijdens zijn werk als
vrachtwagenchauffeur.

Ontdekkingen
Als hobby droomt Frank graag weg in geschiedenisverhalen, hij
leest veel over de Eerste Wereldoorlog. Maar ook in de Bijbel
heeft hij zijn portie geschiedenisverhalen gevonden, zoals het
verhaal van de vier ruiters (Openbaring 6:2 – 6:4). In dit verhaal
kan hij opgaan alsof hij er zelf bij is geweest. Maar ook in de
tegenwoordige tijd struint Frank nogal eens op het internet op
zoek naar inspiratie. Zo kwam hij deze tekst tegen, die Frank als
eerste noemt als zijn favoriete Bijbeltekst:
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. Mattheus 11:28.
Wellicht een zin die voor meer mensen bekend klinkt maar voor
Frank spreekt dit speciaal aan. Het geeft steun op de momenten
8
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Frank is er blij mee dat hij nu bij de club hoort maar zegt ook
dat er nog veel te ontdekken valt. ‘En hoe weet je dan of je op de
goede weg bent?’
“Als het je rust geeft en je er enthousiast van wordt.”
8

Clara parochie

H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Vanuit de pastoraatgroep
Op het moment dat ik dit schrijf is de
lockdownperiode door het kabinet opnieuw verlengd, nu tot begin maart. En
misschien daarna weer verlenging, en
weer, en nog een keer. We zijn nog niet
van dat akelige virus verlost. Dat neemt
niet weg dat er allerlei zaken ook binnen
de kerk gewoon doorgaan, natuurlijk met
inachtneming van de geldende regels.
Allereerst de vieringen in het weekend
en op woensdagochtend en alles wat
daarmee samenhangt. Voorkomende
uitvaarten en begrafenissen. De actie
Kerkbalans om uw kerk financieel overeind te houden. Al het onderhoudswerk
in en om het gebouw, de aanplant van
nieuwe bomen, beschoeiingswerk, tuin
onderhouden, koper poetsen. Schrijven,
samenstellen, drukken en distributie van
de Samenstromen. De Vastenactie op
poten zetten. Vergaderingen van BCP en
PG. Nieuwe werkwijzen en procedures
met elkaar afspreken die toekomstbestendig zijn. Sommige mensen binnen
onze gemeenschap volgen een online
Alpha-cursus. Aandacht hebben voor de
jongeren en ook de ouderen, nu eenzaamheid meer voelbaar is dan ooit. En
dan gebed en herbezinning, juist ook in
deze vastentijd.
Ed Koeleman

Vastenactieproject 2021: Werken aan je toekomst

ze bij u ophalen (ook naaimachines). Ook
kunt u zich de eerste week van maart
aanmelden om viooltjes via ons te kopen
en de 2de week van maart bezorgen we
de bestelde viooltjes bij u thuis.
De volledige opbrengst komt ten goede
aan de Vastenactie!!!
Lees verder op pagina 22.

Bak uw eigen paasbrood
Onder de rubriek ‘Omzien naar de ander’, verderop in dit blad, kunt u alle
informatie lezen over een geweldige
actie. Alle Clara-parochianen kunnen zich
hiervoor aanmelden!!! Nieuwsgierig? Wij
bevelen deze actie van harte bij U aan.
MOV-werkgroep Aarlanderveen, Helma
Zevenhoven (tel. 0172-603251) en Agatha
Keijzer (0172-604764)

Rock Solid in coronatijd
We draaien al ruim 10 jaar Rock Solid in
Aarlanderveen voor de tieners uit de parochie. We hebben ups en downs gehad,
maar vooral heel veel leuke avonden en
activiteiten. Toen kwam corona en konden
we niet meer terugvallen op onze ervaring
van de afgelopen jaren. We konden de
tieners niet meer live ontmoeten op de
avonden, wat voor ons als leiding, maar
ook voor de tieners heel jammer was. Ontmoeting is namelijk één van de kernpunten waar Rock Solid bekend om staat.
We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben gezocht naar leuke

Verdieping
Vieren

Terwijl u dit stukje leest, hebben we inmiddels tijdens twee zondagsvieringen
verhaaltjes verteld over de Vastenactie,
deze keer om jongeren aan een baan te
helpen.
Binnen onze kerklocatie kunnen we niet
alles organiseren, maar wél de volgende
activiteiten: Hand- en elektrisch gereedschap inleveren in de kerk, of we komen

alternatieven. En dit begint een steeds
betere vorm te krijgen. Er werden online
Rock Solid programma’s aangeboden en
we hebben een aantal programma’s aangepast, zodat we deze via Zoom konden
draaien. Onze voorbereiding ziet er ook
heel anders uit. Normaal konden we het
programma doorlezen, werden de boodschappen gedaan en konden we het programma draaien. Tegenwoordig komen
daar programma’s aanpassen, extra activiteiten verzinnen, spullen verzamelen,
tasjes vullen en deze bij de tieners langs
brengen bij. Dus corona heeft Rock Solid
wel iets veranderd, maar gelukkig kunnen we, via een schermpje, wel gewoon
doorgaan.
We hopen dat we weer snel Rock Solid
in het Achterom kunnen draaien, maar
tot dan gaan we vol goede moed online
verder met Rock Solid! Mocht je het leuk
vinden om ook met Rock Solid mee te
doen, stuur een mailtje naar rocksolid.
aarlanderveen@rkgroenehart.nl en je
krijgt de uitnodiging doorgestuurd van
de aankomende Rock Solid avond.
Robin Keijzer, leiding bij Rock Solid

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Petronella Maria Anna Oerlemans-Bergmans
Omzien
Elisabeth Maria Johanna Duivenvoorden-Timmermans

12 januari
16 januari
4 februari
6 februari
6 Februari

82 jaar
95 jaar
Cornelia Adriana Maria Hoogervorst-Sanders		81 jaar
Martinus Jacobus Maria Stigter		85 jaar
Jacoba Maria Cornelia van der Post-van Veen		91 jaar

Anker
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Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Gast aan tafel
Lieve lezer, al een groot aantal jaren
organiseert de werkgroep diaconie Langeraar het project ‘Gast aan tafel’. Vele
mensen deden hier één of zelfs meerdere keren aan mee. Vorig jaar is het
project gestrand door het coronavirus.
Ook dit jaar zijn we beperkt in het uitnodigen van gasten aan de eigen tafel.
Maar wellicht wil ieder die dit leest wel
iets doen voor de mensen in zijn of haar
eigen omgeving. Iets leuks, iets liefs: een
praatje maken, een bloemetje brengen,
een vraag of je ergens mee kan helpen of
een klein berichtje/ kaartje/ knutselwerk
of tekening bij iemand brengen. Het is
een kleine moeite maar wordt heel erg
gewaardeerd door de ontvanger die zo
mag voelen dat er mensen zijn die aandacht voor hen hebben, dat ze niet alleen
staan. Wat zou het geweldig zijn als heel
veel mensen zo ervaren dat we ondanks
alles verbonden zijn met elkaar. Mogen
wij dit aan u vragen? Doet u mee?

keuze). We zijn bezig met het opstellen
van een visie en beleidsplan, waarbij het
doel is: hoe op kortere en op langere
termijn de duurzaamheid van ons kerkgebouw en pastorie te vergroten.
En, het wordt vervelend maar het is niet
anders: voortdurend aanpassen op de
corona-maatregelen. Een compliment
is hier overigens wel op zijn plaats aan
allen die de afgelopen maanden met
veel souplesse hun taak hebben uitgevierd en/of extra taken hebben gedaan:
voorgangers, koren, ontvangstcomité ,
Beheercommissie Parochiekern, pastoraatsgroep, misdienaren, secretariaat
en wie we ook nu vergeten: super bedankt en houd vol!
BCP Langeraar

Vanaf de Adrianustoren

De werkgroep diaconie Langeraar

Op de woensdagen in de 40-dagentijd
is de kerk van 12.00 tot 13.00 uur open
voor stilte en aanbidding.

Agenda Beheercommissie Parochiekern

De bijdrage voor de vastenactie wordt
besteed aan het project ‘Werken aan je
toekomst’ in ontwikkelingslanden. Informatie hierover leest u elders in dit blad.

Wat bepaalt de agenda van de BCP komende periode? Een proefperiode starten met een nieuwe dirigente voor ons
koor Spirit, plus het actief werven van
leden voor dat koor. Het is allemaal nu
krap, dus uitbreiding is zéér gewenst !!
Wie heeft interesse?
Voor meer informatie en aanmelden:
bcp_langeraar@rkgroenehart.nl

Op vrijdag 19 maart is de verering van
Sint Jozef. De verering ontstond in
de vijfde eeuw in het Oosten en verspreidde zich pas vanaf de vroege Middeleeuwen naar het Westen. In 1479
werd de viering van zijn feest op deze
datum ingevoerd in Rome. De bruidegom van de Heilige Maagd Maria is door

Een voornemen van de gemeente om
de voormalige kleuterschool aan te wijzen als gemeentelijk monument. Best
complex, want er zitten voor- en nadelen aan als dat doorgaat. Mede in relatie
tot de bouw van een nieuwe school op
de huidige locatie (N.B. een inschatting
onder voorbehoud van het nog door
de gemeenteraad te nemen besluit in
maart. Wat ons betreft dan een prima
10
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Verdieping
Vieren

de kerk als beschermheer uitgeroepen
voor timmerlieden en arbeiders in het
algemeen.
Zaterdag 3 april wordt de Paaswake gehouden. Op welke wijze dit gevierd gaat
worden is voor nu nog niet bekend. De
Paaskaars wordt aangestoken. Daarmee
gedenken wij dat de duisternis wordt verdreven door het licht van Christus. Ook
zal in deze viering het doopwater gewijd
worden.
Wat verrassend dat er, juist in deze tijd,
zoveel lang-houdbare levensmiddelen,
blikken soep, rijst, boterhambeleg maar
ook wc papier en schoonmaakmiddelen worden gebracht in de bank in het
voorportaal van onze kerk. Alles wordt
in grote dank aanvaard door de Voedselbank die het uitdelen aan de mensen
die, om wat voor reden dan ook, gebruik
maken van de Voedselbank. Dank voor al
uw gulle gaven.
De pastoraatgroep wenst u een goede voorbereiding op het Paasfeest.

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Nicolaas Jozef Pieterse		
Omzien
Gedoopt
25 januari

4 februari
		

92 jaar

Fedde Jacobus van der Hoorn, zoon van Joris van der Hoorn en

Anker
Anita van der Hoorn- van der Zalm

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Mariakapel
Ten tijde van de lockdown hebben we
de Mariakapel ook op zondagen open
gedaan om een kaarsje te kunnen opsteken en even te komen bidden. Daar is
in beide perioden dankbaar gebruik van
gemaakt. De bezoeker kon een reactie
opschrijven in een boek. Ook daar is
gebruik van gemaakt en we lezen dat de
bezoekers er blij mee zijn.
BCP

Sloop koetshuis

samenleving, wat nog minder is dan in
Nederland.
Onze vrijwilligers van Nieuwkoop Comité
werken samen met Stichting Hoop voor
Albanië. Wekelijks worden kleding, schoenen, beddengoed en meer gesorteerd
voor het transport vanuit Nieuwkoop
naar Albanië. Klus-wijs is nu dicht door
het coronavirus maar de inbrengbak
staat buiten bij Klus-wijs, waar de goederen ingebracht kunnen worden.
Spullen kunnen ook gebracht worden
bij:Henk en Gré de Boer, Zuideinde 193,
tel 0172-572208 en bij Betty van Veen,
Roelofsstraat 23, tel: 06-20037248
Wij vragen vrijmoedig om deze mensen
te helpen, zodat wij ook daarbij kunnen
helpen. De mensen voelen zich mentaal
gesteund voor alle hulp, Uw hulp is van
onschatbare waarde. Met een voedsel
pakket voor € 22,- hebben de mensen
weer twee weken te eten!
Stichting Hulp voor Albanië, NL21 INGB
000 252 1157 o.v.v. Voedselpakket

Waar eens pastoor Bouwman initiatief
nam voor een bejaardentehuis is nu eindelijk na vele beschamende maanden het
koetshuis afgebroken. Een inwoner van
de Hoefslag nam een foto met vrij zicht
op de kerk en een mooie lichtstraal vanaf
het kruis op de torenspits (spiegeling
in het raam, maar toch mooi resultaat).
Foto van bewoonster Olga Nefkens.

Hulp voor Albanië
In november 2019 was er in Albanië een
ernstige aardbeving, waardoor mensen
nog steeds in tenten wonen; hun huizen
zijn verwoest. In 2020 treft het coronavirus Albanië ook heel heftig. Heel Albanië
is in lockdown. Je mag daar één keer per
week met één persoon per huishouden
naar de supermarkt en apotheek met
een pasje. Ook de scholen zijn dicht;
nog meer achterstand met nog minder
toekomst! Stichting Hoop voor Albanië
en Foodbank Albanië zijn de sponsors
voor 200 voedselpakketten. Deze worden bezorgd bij de allerarmsten van de

Namens Nieuwkoop Comité hartelijk dank.

Avondgebed
Zoals elk jaar willen wij namens de Gemeenschap van Kerken in Nieuwkoop
in de veertigdagentijd Avondgebeden
doen. Dit jaar willen wij ze online uitzenden op woensdag 24 februari en de
woensdagen 3, 17 en 24 maart. Dus zonder gemeenteleden in de kerk! De vieringen zijn te volgen via Kerkomroep of via
Facebook en worden uitgezonden vanuit
de Hervormde Kerk met als aanvangstijd
19.30 uur. We gebruiken het materiaal
van Kerk in Actie. Thema: ‘Ik ben er voor
jou’, geïnspireerd op de zeven werken
van barmhartigheid. Zie www.kerkinactie.
nl/40dagentijd.
Op deze manier hopen wij elkaar toch te
ontmoeten!
Vanuit Gem. van Kerken.
Hennie Kwakkenbos

Vastenactie
Werken aan je toekomst
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar de basisschool gaan en daarna verder een beroepsopleiding kunnen volgen. In Afrika
leven miljoenen mensen ondanks hun
baan in armoede. Hoewel tegenwoordig
91% van alle kinderen basisonderwijs
volgt, krijgen veel jongeren niet de kans
om verder te leren .Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald
werk. Een goede beroepsopleiding kan
daar verandering in brengen en ervoor
zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen.
De Vastenactie steunt projecten die
beroepsonderwijs aanbieden en geeft
ondersteuning bij het opstarten van een
eigen onderneming. Zo kunnen zij voor
zichzelf en hun familie zorgen en een
belangrijke rol vervullen in hun omgeving. Hierdoor zal de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verminderen.
Met deze projecten stelt de Vastenactie
mensen in staat te werken aan een betere toekomst. Met een donatie kunt u
hieraan meewerken. Voor € 24,- kunnen
technische leerboeken voor de hele klas
betaald worden, voor € 40,- een schoolpakket met uniform, boeken en tas voor
een hele dankbare leerling.
U kunt uw gift overmaken naar NL21
INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag. Alvast dank!
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Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
Dinsdag 2 maart om 9.00 u.
Dinsdag 16 maart om 9.00 u.
Dinsdag 30 maart om 9.00 u.

Eucharistieviering met Kapelaan van Paassen
Gebedsviering met Diaken van Aarle
Eucharistieviering met Kapelaan van Paassen.

Beste medeparochianen,
Midden in deze koude winterperiode willen wij u op de hoogte houden van wat er
zoal in onze kernen Nieuwveen en Zevenhoven staat te gebeuren.Aswoensdag ligt
achter ons en we zitten midden in de Veertigdagentijd. U bent in de gelegenheid om
elke woensdag in deze periode van 12.00 13.00 uur deel te nemen aan de Stille Aanbidding in de Adrianuskerk van Langeraar.
Het Heilig Sacrament staat dan uitgestald
op het altaar. Om 12.30 uur is er dan een
kort middaggebed. U kunt in dit stille uur
komen en gaan wanneer u wilt. Achter in
uw kerk liggen de meditatievellen voor de
Veertigdagentijd. Mooie overwegingen om
elke dag van de week te lezen en te overdenken. Na de weekendviering worden
deze ook uitgedeeld. Achterin het portaal
ligt er een bestelformulier waar u uw huispaaskaars kunt bestellen.
Bij het schrijven van dit stukje weten we
nog niet hoe het pastoraal team gaat beslissen over het Hoogfeest van Pasen. Dit
vindt u in de nieuwe Samenstromen die
voor Palmzondag uitkomt. Net als vorig
jaar zullen in Nieuwveen de palmtakjes
verkrijgbaar zijn in de hal van de kerk
in witte manden. Deze kunt u dan meenemen na de Palmzondagviering. Bij de
doordeweekse vieringen kunt u deze uiteraard ook nog meenemen.
Wij wensen u allen een mooie en zinvolle
Veertigdagentijd toe.
Namens de pastoraatgroep
Marian en Miranda.

Intenties
Er is soms onduidelijkheid over het aanvragen van een intentie voor de vieringen
in de kerk. U kunt gewoon een e-mail
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sturen naar nieuwveen@rkgroenehart.
nl met de naam en de datum waarop u
wilt wanneer de intentie gelezen wordt. U
kunt ook bellen naar het secretariaat op
donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.00
uur (tel: 0172-538125) of een briefje in de
brievenbus met naam adres en telefoonnummer. Het intentiegeld kunt u overmaken bij voorkeur per bank naar bankrekening nr. NL42RABO0300304218 ten name
van Parochie H. Clara BCP Nieuwveen
met vermelding van intentie. Contant kan
eventueel ook.
Secretariaat Joke en Nel

Oud organist

te geven om op te nemen in het bestand.
Ook voor een goede uitvoering van de AVG
kan een e-mailadres heel belangrijk zijn.
Graag per mail uw emailadres doorgeven
aan parochieadministratie@casema.nl.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Actie Kerkbalans 2021

Verdieping

Afgelopen maand heeft U bij de Samenstromen een persoonlijke brief ontvangen
voor de Actie Kerkbalans 2021. Hierin
vragen wij om een financiële bijdrage
aan onze lokale geloofsgemeenschap in
Nieuwveen. Hartelijk bedankt aan alle
parochianen die inmiddels een bijdrage
hebben overgemaakt. Voor wie van u nog
geen bijdrage heeft overgemaakt willen wij
u verzoeken dit zo spoedig over te maken.
U kunt dit doen door een bedrag over
te maken op bankrekening NL42 RABO
0300 3042 18 t.n.v. Parochie H. Clara BCP
Nieuwveen. Wilt U daarbij het nummer
vermelden dat in uw persoonlijke brief
staat. U mag ook de QR-code gebruiken
door deze te scannen met uw bank-app.
Alvast bedankt voor uw bijdragen.

Vieren

Namens de beheercommissie
Harry Burgmeijer, penningmeester

Vorige maand op 13 januari overleed in
Woudsoord in Woubrugge onze oud organist Jan van Dam; een kleurrijke figuur in
ons dorp. Vele jaren heeft hij in onze kerk
orgel gespeeld bij de de vieringen met
samenzang. Daar zijn wij hem dankbaar
voor. Op zaterdag 13 maart is er een intentie voor hem in onze kerk. Dat hij mag
rusten in vrede.

Beste parochianen
In deze moeilijke tijd blijkt het weer des te
meer dat een goede communicatie heel
belangrijk is. Ook vanuit onze parochiekern willen wij u graag bereiken. Een goed
hulpmiddel daartoe kan het emailverkeer
zijn. Daarom zouden wij u willen vragen
uw e-mailadres aan de administratie door

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt

Guus Kobus, zoon van Ferdy Lek en Kelly Lek- van der Weijden
Omzien

6 februari

Anker

Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden

Martinus wil onderhand
weer terug naar normaal
Lockdown, avondklok, weercode rood,
sneeuw en ijs….
Als ik dit stukje schrijf, verandert ons dorp
in een prachtig wintersportgebied. Even
is iedereen in de ban van de winter. Een
paar dagen zijn de weervrouwen en ijsmeesters belangrijker dan het RIVM en de
coronaminister. Voor veel ouderen herleven oude tijden, voor de jeugd een nieuw
fenomeen. Een onverwacht presentje van
Moeder Natuur.
Ook de kerk hoopt op het herleven van
(iets minder) oude tijden: kerkdiensten
zonder opgave vooraf, geen beperking
in aantallen of afstand. Gewoon ter communie gaan en elkaar een hand geven bij
de vredeswens. Uit volle borst meezingen
of juist stil luisteren naar (meerstemmige)
koorzang. Gelukkig mogen wij nog steeds
samenkomen en klinkt er zang tijdens de
diensten. Dankzij de grote inzet van onze
dirigenten, organisten en koorleden is
er in elke dienst muzikale ondersteuning
voor de voorganger. Ook steunen de koorleden onze lectoren door leesbeurten over
te nemen. De betrokkenheid van iedereen
om onze gemeenschap levend te houden
is goed om te zien en een groot compliment waard!
Ook het parochiewerk buiten de muren
van de kerk gaat zoveel mogelijk door.
Hoewel vergaderingen en overleggen zeer

beperkt mogelijk zijn en activiteiten moeilijk te plannen zijn, houden de werkgroepen wijkcontacten, diaconie en (zieken)
bezoek stand en besteden zij aandacht
aan parochianen die dit nodig hebben. Zo
werd er de afgelopen week in samenwerking met de gemeente zakjes met bloemenzaad rondgedeeld als klein gebaar
van: We zijn je niet vergeten!

Heer Jezus,
één ding heb ik u gevraagd
en zal ik altijd vragen,
dat ik uw liefdevolle wil
mag vervullen

De MOV-groep is weer druk in de weer om
na de zeer succesvolle Congo-maaltijd de
volgende BROODnodige actie uit te rollen.
U leest hierover elders in de Samenstromen.
Iets wat we niet onder de aandacht hoeven
te brengen is onze Mariakapel. Die wordt
ondanks (of juist dankzij?) alle overheidsmaatregelen door veel mensen bezocht
om een kaarsje op te steken, even de stilte
op te zoeken of even steun te zoeken en
een intentie in het boek te schrijven.
Normaal gesproken kijken we hier vooruit
naar de Goede week en Pasen. Witte Donderdag valt op 1 april, net na het uitkomen
van de volgende Samenstromen. Op dit
moment is het echter helaas nog niet te
voorspellen wat er tegen die tijd kan en
mag. In de volgende Samenstromen en op
de website van RKGroenehart.nl zal deze
informatie wel staan.

alle dagen van mijn armzalige leven.
In uw handen,
goede Heer,
leg ik mijn geest,
mijn hart, mijn geheugen,
mijn verstand en mijn wil.
Help me
dat ik u met dit alles mag dienen,
U liefhebben, u behagen
en u altijd prijzen.
Amen.

De pastoraatgroep
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen in de week
12 maart 9.00 uur		 Eucharistieviering
26 maart 9.00 uur		 Eucharistieviering

Toch een klein feestje

Koning winter

Wat doe je wanneer je binnenshuis
geen grote feesten
mag organiseren?
Nou, dan doe je
het gewoon buiten.
In onze orangerie
blijft het de laatste
maanden maar
akelig stil. Toch willen we bijzondere
mijlpalen van onze parochianen niet
zomaar voorbij laten gaan. Onze eigen
Mien Vianen vierde haar 85e verjaardag.
Dit vroeg om wat extra aandacht. De
koffiedames hadden de koffiepot weer
klaargezet en na afloop van de viering
was er koffie! Maar dan wel buiten op
het kerkplein! Miens kinderen hadden
gezorgd voor wat muziek. De accordeonist speelde zijn hele repertoire
aan Hollandse meezingers, van Kleine
Greetje tot de Klok van Arnemuiden.
De meeste kerkgangers bleven gezellig
hangen voor een bakkie en Mien genoot
met volle teugen. Hoe belangrijk het is
om elkaar te ontmoeten, bleek maar
weer eens. Het moet een raar gezicht
geweest zijn voor passanten, iedereen
buiten in de kou, maar voor de Johannes Geboorteparochianen en de vaste
gasten was het toch weer een beetje als
vanouds. Als we maar blijven zoeken
naar de leuke dingen in het leven, kunnen we die best wel vinden. Even corona
vergeten en een klein, hartverwarmend
feestje vieren.

En toen gebeurde het toch, een heus
pak sneeuw. De eerste zondag waagde
niemand zich buiten, maar toen het
weer daarna wat beter werd en de
sneeuwjacht afnam, werd er toch weer
gewandeld. Even een frisse neus halen
en genieten van de prachtige witte wereld. Een rondje pastorietuin was dan
ook bepaald geen straf. Wat is de wereld
toch anders, als hij bedekt wordt door
ongerepte sneeuw. Maar wat zit er onder dat pak sneeuw? Bij de Lourdesgrot
staan ze elk jaar, de sneeuwklokjes. Elk
jaar zie je er mensen genieten van die
tere, witte bloempjes. Hoewel je ze niet
ziet, weet je: ze zijn er echt! Nog even
wachten en dan komen ze weer tevoorschijn. Dan wordt het weer warmer en
kunnen we weer wat vaker ontsnappen
aan coronabeperkingen. Even volhouden mensen, het komt eraan!

Verdieping

Vastenactie
De campagne in de veertigdagentijd
staat in het teken van beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn
mensen namelijk beter in staat een
redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De
komende zes vieringen in de vastentijd
worden verhaaltjes vertelt. Als voorbeeld over Patrick Siluyele uit Zambia,
hoe hij zijn leven heeft kunnen opbouwen. Door de coronamaatregelen weten
we nog niet welke activiteiten er kunnen
doorgaan.
In plaats van de collectes tijdens de
vieringen zetten we nu de bekende
melkbus bij de uitgang. Uw gift kunt u
ook afgeven bij het secretariaat als deze
open is. Overmaken mag ook op NL21
INGB0000005850 t.n.v. vastenactie.nl.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Omzien

30 januari 		
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Anker

Marcel Jansen		

55 jaar

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Welkom
Welkom bij parochiekern HoogmadeWoubrugge. De vastentijd is begonnen
en helaas hebben we een aantal activiteiten uitgesteld naar volgend jaar. Het
idee was om een Passion evenement te
organiseren in samenwerking met het
kerkje aan de Does. Vanwege de lockdown en de onzekerheid hoe de situatie
zal zijn eind maart gaat dit niet door.
Gelukkig zit de pastoraatgroep niet stil
en hebben ze een fantastische ideeën
uitgewerkt binnen de huidige corona
beperkingen.

MOV

kelingslanden. U kunt straks bij ons een
pot kopen met de ingrediënten voor
heerlijke kokoskoekjes (zie foto). Is ook
heel leuk om cadeau te geven! Houd u
niet van bakken, dan hebben we zelfgebakken koekjes voor u. Wij gaan ook een
heerlijk Mexicaanse bonensoep voor u
koken.
Al deze heerlijke koekjes en soep kunt
bij ons bestellen dan zorgen wij dat het
bij u komt. Daar hangt natuurlijk wel een
prijskaartje aan. De pot met ingrediënten of de koekjes kosten € 4,- grotere
potten € 5,-. Voor de soep vragen wij
een vrijwillige bijdrage. Alle opbrengst
is voor de Vastenactie. Meer informatie
en hoe u kunt bestellen vindt u op het
inlegvel of in de wekelijkse nieuwsbrief.
Namens Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Twan Goes en Jeanne Borst Oudshoorn

Op woensdag 17 februari is de vastentijd begonnen. Ook de periode waar wij
als MOV-groep in actie komen voor de
Vastenactie. Afgelopen jaren hebben
we een vastenmaaltijd georganiseerd,
waar we gezellig met elkaar vreemde
gerechten hebben gegeten. En ook een
koffiestop bij de COOP. Verder gingen
we op bezoek op de basisschool en in
Woudsoord. Helaas, net als vorig jaar,
gaan deze activiteiten door de corona
maatregelen niet door. De vastenactie
van vorig jaar ging ook landelijk niet
door. Daarom is er gekozen voor hetzelfde thema als vorig jaar. “Werken aan
een betere toekomst”. We mogen niet
bij elkaar komen. Dus hebben we een
alternatief plan bedacht. We gaan actie
houden voor goed onderwijs in ontwik-

Inzameling Voedselbank

Zaterdag 20 maart is er weer een actie
voor de voedselbank bij de COOP. De
actie in december was een groot succes.
De medewerkers van de Voedselbank
gingen met een vol geladen auto naar
Roelofarendsveen. We hopen dat het
nu weer lukt. De pastoraatgroep en de
bezoekgroep staan er van 8.30 uur tot
14.00 uur. U krijgt van ons een lijstje met
producten, die het meest nodig zijn. U
kiest er daar één of twee van uit en doet
deze bij ons in een kratje. Deze producten worden dan ’s middags weer opgehaald door de Voedselbank.
Vrijwilligers van de bezoekgroep en de
pastoraatgroep

Kruisweg lopen en
bidden in de kerk
Door de brand zijn de veertien kruiswegstaties verloren gegaan. Dat is jammer,
vooral omdat ze net gerestaureerd waren. De afbeeldingen van Jezus’ kruisweg
helpen ons om stil te staan bij Zijn lijdensweg en het lijden in de wereld vandaag. Het was een uitdaging om weer
een kruisweg in de kerk te krijgen. We
hebben dertien schilders bereid gevonden om voor ons de kruiswegstaties te
schilderen. Het zijn totaal verschillende
schilders van professionele tot minder
professionele. En ook kinderen van
basisschool Ter Does. Het zal daarom
een hele bijzondere kruisweg worden. U
kunt de Kruisweg bewonderen en erbij
bidden op Palmzondag (28 maart) na de
viering tot 12.00 uur en van 14.30 uur
tot 16.30 uur. Op Witte Donderdag (1
april), Goede Vrijdag (2 april) en Paaszaterdag (3 april) ook van 14.30 uur tot
16.30 uur.
Namens de pastoraatgroep, Jeanne Borst
Oudshoorn
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Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk

Wat ik doe…..
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?
In deze Samenstromen de tweede
groep, het Nederlandstalig Koor.
Nederlandstalig Koor zingt al bijna 46
jaar met veel plezier

Op verzoek van pastoor Schoonebeek
werd in september 1975 het Nederlandstalig Koor opgericht. Een groep enthousiaste dames en heren klommen elke dinsdagavond de koorzoldertrap op, om te repeteren en vandaar uit te zingen tijdens
de vieringen, onder leiding van de eerste
dirigent Roelf Scholma en organist Jan
Kaptein. Nog steeds zingen enthousiaste
dames en één heer uit Hoogmade en
Woubrugge in dit koor, waarvan 2 leden,
Ries van der Meer en Agnes Hoogeveen,
vanaf het prille begin. Buiten het mooi
muzikaal verzorgen van diensten, staan
plezier en gezelligheid voorop.
Meerdere dirigenten passeerden de revue,
zoals Piet Koek, Ineke Asscheman of Simon
van Leeuwen, die ons dirigeerde en gelijk
begeleidde op de piano. Met de komst van
Hans Kortekaas ging er een nieuwe frisse
muzikale wind door het koor. Wat hebben
we mooie vierstemmige liederen geleerd
en gezongen in de vieringen, maar ook bij
uitvaarten, om met elkaar een mooi en
warm afscheid te verzorgen.
Het was echt een kerstFEEST: zingen bij
kerstvieringen in verpleeghuis Oudshoorn in Alphen a/d Rijn en Woudsoord
in Woubrugge. Het zichtbaar genieten en
een blijde lach van de bewoners gaf ons
veel voldoening. De weekdienst zingen
16
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in Leytenrode in Leiderdorp was ook
altijd heel dankbaar. Landelijk kregen
we bekendheid toen wij tijdens een tvuitzending van de Eucharistieviering uit
Roelofarendsveen mochten zingen.
Met Jeanne Borst voor het koor, Hans
Kortekaas in het koor en Johanneke den
Hartog achter de piano werd het voor ons
een waardevolle herinnering. Wat zijn we
blij met onze dirigente Jeanne die tijdens
de ziekte en na het overlijden van Hans
het dirigente stokje heeft overgenomen.
Hoe zij met haar enthousiasme, haar inzet, en de liefde voor de muziek ons met
veel plezier naar de repetitie laat komen
om zo samen met Andre de organist een
middag lekker te zingen.

Samenstromen
Afgelopen maanden heeft u kunnen
aangeven hoe u Samenstromen in 2021
wilt ontvangen. Onze inzet is om te
groeien naar een groene parochiekern.
Inmiddels hebben vele parochianen
aangegeven om Samenstromen digitaal
te ontvangen. Mocht u van gedachten
veranderen en de papieren editie missen, schroom niet en laat het ons weten.
Dan ontvangt u de papieren versie als
vanouds weer in de brievenbus.

Tot slot

Mocht u denken, bij zo’n enthousiast koor
wil ik ook zingen, kom een keer (als we
weer mogen) kijken tijdens een repetitie in het Kompas of het Kleine Kerkje aan
de Does. We repeteren dinsdagmiddag
van 15.30 uur tot 16.30 uur of bel met Lia
van der Voorn; 071-5012351. Wat zou het
toch mooi en fantastisch zijn als we met
elkaar straks kunnen zingen: “Ja, samen
sterk in onze nieuwe kerk”.

De coronatijd zorgt dat we minder
mensen ontmoeten en minder contact
hebben met elkaar. Bovendien vindt niet
iedereen schermcontact even prettig.
Als een groot deel van de dag al gevuld
is met online (school) werk, is het fijn om
achter het scherm vandaan te zijn. Dan
heeft u geen zin in online contacten, terwijl dat misschien de enige mogelijkheid
is om contact te zoeken op dat moment.
Laten we elkaar vinden, jong en oud, en
met elkaar verbonden blijven.

Namens het Nederlandstalig Koor,
Lia van der Voorn

Beheercommissie pastoraatgroep
Pastor Marjo Hoogenbosch

Verdieping
Foto gemaakt door Kees van den Burg

Vieren
Lief
leed
Lief en
een
Leed
Overleden

Omzien

4 februari			

Anker

Maarten Michiel Smit		

73 jaar

Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Paas seniorenviering

Op vrijdag 26 maart wordt de Seniorenviering in de St. Jan de Doper kerk in Leimuiden en Rijnsaterwoude gehouden.
De viering begint om 10.00 uur.
De viering wordt muzikaal ondersteunt
door het Caeciliakoor. Kapelaan B. van
Paassen gaat ons voor in deze eucharistieviering. Na afloop is er geen gezellig samenzijn in verband met het nog
steeds woekerende coronavirus.
Graag opgeven voor deze viering bij
Cees van Egmond tel. 0172-508889.

Wat is het voornaamste?
Een leraar stond voor zijn klas. Er stonden allerlei dingen voor hem op zijn
bureau. Toen het lesuur begon, pakte hij
zonder woorden een grote lege mayonaise - pot en deed hem vol met golfballetjes. Toen de pot tot de rand gevuld
was, vroeg hij de jongeren of de pot vol
was. Ze knikten bevestigend. Toen pakte
de leraar een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in de pot. Hij
schudde de pot een beetje en de kiezelsteentjes rolden in de open plekjes tussen de golfballetjes. Toen vroeg hij zijn
leerlingen opnieuw of de pot vol was.
Andermaal beaamden ze dat de pot nu

echt wel vol was. Nu pakte de leraar een
doos met zand en goot hem over de kiezelstenen en de golfballen. En natuurlijk,
het zand vulde alles verder op. En weer
vroeg hij of de pot nu vol was. En weer
zeiden ze: “Ja, nu is de pot vol”.
Daarop nam de leraar twee blikjes bier
van de tafel, maakte ze open en goot ze
leeg in de pot. En het bier vulde de ruimte tussen de zandkorrels. De jongeren
lachten. Toen het weer rustig was zei de
leraar: “Deze pot staat voor je leven”.
De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in je leven: je familie, je kinderen,
je gezondheid, je vrienden, je geloof, je
grootste hobby. Het zijn de dingen die
zo belangrijk voor je zijn, dat wanneer al
het andere in je leven er niet meer zou
zijn maar dit nog wel, je leven nog steeds
meer dan genoeg de moeite waard zou
zijn”. De kiezelsteentjes zijn de andere
dingen die ertoe doen - zoals je werk, je
huis, je auto. Het zand is al het andere,
de kleine, onbelangrijke dingen.
Wanneer je het zand of het bier eerst
in de pot doet, is er geen tijd en ruimte
meer voor het echt belangrijke in je
leven. Vergeet nooit jezelf de vraag te
stellen, wat de golfballetjes of kiezelsteentjes van je leven zijn. Die moet je
als eerste in de pot leggen en daar alle
aandacht aan geven.

Het is goed op gezette tijden
stil te staan bij het leven
en de beslommeringen van
alledag even te vergeten
Het is goed regelmatig
met anderen samen te komen
om te beseffen dat je niet alleen
en enkel voor jezelf op de wereld
bent.
Het is goed om na zo vaak
en stevig de handen
uit de mouwen, deze ook eens
rustig in eerbied te vouwen.

Nieuws van het klusteam

In de afgelopen tijd is weer veel werk
verzet door onze vrijwilligers. Het koorpodium achterin de kerk is klaar. Het
ziet er prima uit. De stoelen maken het
geheel compleet en klaar voor gebruik.
Verder is aan de verlichting gewerkt. Diverse lampen zijn vervangen en voorzien
van Ledverlichting, hetgeen aanmerkelijk
minder elektriciteit kost.
Op diverse plekken is schilderwerk gedaan en dat knapt lekker op. Intussen
werd ook buiten gewerkt aan het kerkhof en werd tussen de buien door het
nodige snoeiwerk gedaan, alsmede de
slootkanten opgeknapt.
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Leimuiden/Rijnsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk

Ook is er hard gewerkt om verstopping
in het riool op te lossen. Dit wordt bemoeilijkt door gebrek aan overzichten,
hoe de leidingen lopen onder een gebouw van 165 jaar oud.
Op het grote parkeerterrein is overtollig mosgroei verwijderd, zodat hier nog
nieuw grind kan worden aangebracht.
Het klussen en tuinieren is leuk werk in
ontspannen, vriendschappelijke sfeer,
met als belangrijke onderbreking de koffiepauzes.
We hebben best wel flink wat vrijwilligers in ons team maar we kunnen ook
wel wat nieuw talent gebruiken.

Als je een plant geen water geeft, kan hij
niet groeien. Hoe is dat met jouw geloof? Hoe kun je groeien in de geloof?
Tot slot stond er ook een prijsvraag in,
daarmee kon je een puzzelboek winnen.
We hopen dat de kinderen en hun
ouders toch weer even bij hun geloof
hebben stilgestaan. De praatjes bij het
afgeven van de boekjes waren voor veel
ouders ook welkome afleiding en was
een prettige bijkomstigheid; toch weer
even contact #houvol.

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 nummer in uw telefoonklapper!

Namens de werkgroep jeugd, Neva Njoo en
Sonja Knelange

Houd jij van timmeren, schilderen of
tuinieren? Ben jij vertrouwd met elektra?
Wellicht voel jij je ook aangetrokken om
mee te doen met ons team en jouw talenten in te zetten?
Kom op donderdagmiddag maar eens
kijken wat wij allemaal doen. Of vraag
informatie bij mij.
Cor Rijkelijkhuizen

Week van het gebed
In de week van 17 tot en met 24 januari
was het de oecumenische “Week van
het gebed”. In het kader hiervan hebben
wij in Leimuiden diverse kindergebedsboekje rondgedeeld.
Het thema was dit jaar #Blijf in mijn
liefde’; Hallo, hebben we contact?
Kinderen kunnen dit boekje samen met
hun ouders doornemen en bespreken.
Vooral de vragen in het boekje levert al
genoeg gesprekstof op. Een aantal voorbeelden van vragen in het boekje:
Wat is het minst favoriete klusje bij jullie
thuis? Doe dat eens een week, iedere
dag, zonder dat erom gevraagd wordt.
Hoe reageren ze bij jou thuis? Vraag God
om je te helpen ontdekken wat je voor
de mensen om je heen kunt doen.
Heb je vandaag leuke dingen meegemaakt? Je kunt je gebed ook tekenen.
18
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Verdieping
Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Omzien

24 januari		
13 februari 		

Anker

Jan van der Weijden		
Lau van der Hoorn 		

74 jaar
79 jaar

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen in Oud Ade
Dinsdag 9 maart 9.00 uur Viering van woord en gebed. Voorganger is pastor Th. Dingjan.
Dinsdag 23 maart 9.00 uur Eucharistie.
Voorganger is pastoor J. Glas.
Voor deze vieringen hoeft niet te worden gereserveerd.

Vastenactie 2021
Vanwege de coronamaatregelen zijn er
veel acties in 2020 niet doorgegaan en
we zitten nog steeds in een crisis. De
vastenmaaltijd kan deze keer ook weer
niet doorgaan. Dus zullen er minder inkomsten zijn, waardoor mensen die het
zo hard nodig hebben mogelijk worden
gedupeerd.
Er is besloten om voor de Vastenactie
2021 hetzelfde project te kiezen als in
2020, namelijk ‘Werken aan de toekomst’.
Meer hierover kunt u vinden in het algemene gedeelte van deze Samenstromen
en in bijgaande folder. Laten we met elkaar de Vastenactie steunen om dit doel
te bereiken.
In de veertigdagentijd staan er in de kerken van Oud Ade en Rijpwetering spaardozen om uw gift in te doen en op zondag
21 maart is er in Oud Ade een deurcollecte voor dit project.
Mogen wij op u rekenen?
Wij als MOV groep zullen u daarvoor heel
dankbaar zijn.
Gerrie Meerstadt en Cobi van der Meer

Actie voor de Voedselbank
in de veertigdagentijd
Het hele jaar door staat er een mand
achter in de kerken van Oud Ade en Rijpwetering om producten te doneren voor
de Voedselbank KBEO (Kaag & Braasem
En Omstreken)
We gunnen de mensen in onze omgeving
die afhankelijk zijn van deze voedselpak-

ketten natuurlijk ook wat extra’s met de
paasdagen. Daarom willen we tijdens de
gehele veertigdagentijd een extra inzameling houden. En we vragen u om bij het
bezoeken van een viering iets mee te nemen. Als u het kunt missen dan mag dat
gerust bij elke viering. Hierbij valt te denken aan langer houdbare producten zoals
bijvoorbeeld pasta, koffie, thee, maar ook
zeep, tandpasta en schoonmaakartikelen.
En in deze tijd zou paaseitjes natuurlijk
ook heel fijn zijn. Alles is welkom behalve
alcoholische drank en rookwaren.
Mocht u geen viering bezoeken maar toch
iets willen doneren? Dan kunt u dat bij
het secretariaat in Rijpwetering afgeven
op maandag- en woensdagochtend van
9.00 tot 10.30 uur.
Wij hopen dat we er met elkaar een geslaagde actie van kunnen maken.
De voedselbank zal er zeker blij mee zijn.
De pastoraatgroep

Nico Hoogenboom stopt
als gebedsleider

Op zaterdagavond 16 januari is Nico
Hoogenboom voor de laatste keer voor
gegaan in de viering van woord en gebed
in de O.L. Vrouw Geboortekerk in
Rijwetering.
Meer dan 22 jaar is Nico zeer regelmatig
voorganger geweest in de kerken van
Oud Ade en Rijpwetering. Nico wist altijd
de lezingen en het evangelie op een eenvoudige wijze uit te leggen, onderbouwd
met praktijk voorbeelden uit zijn eigen
leven met een vleugje humor. Aan het
eind van de viering heeft de waarnemend
voorzitter van de beheercommissie de
heer Jan van Seggelen in een woordje
Nico bedankt voor zijn inzet al die 22 jaar
lang. Hierbij heeft hij twee cadeaus overhandigd te weten de paaskaars van 2019
en een zuivelmandje. Dit werd met luid
applaus ondersteund door de aanwezige
kerkgangers.
Pastoraatgroep en beheercommissie
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Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Van de BCP
Aktie Kerkbalans 2021
Eind januari heeft iedereen in onze parochiekern de folder en brief van de Actie
Kerkbalans ontvangen. We hebben leuke
reacties gekregen op de folder. Zoals:
“wat leuk om te lezen wat vrijwilligers
doen”. Deze folder spreekt veel meer aan
dan een folder met anonieme mensen”
en “wat een verfrissende aanpak!”. Mocht
hij bij u nog in de envelop zitten, dan zou
ik hem nog snel eens bekijken!
Brieven
Dit jaar hebben wij verschillende brieven
verstuurd. We willen heel graag iedereen
persoonlijker benaderen. Wij vinden dat
een trouwe ondersteuner van onze parochie best eens bedankt mag worden.
Dat doen we met een andere brief dan de
brief die we sturen aan iemand die nooit
iets bijdraagt. Daar zit natuurlijk een risico in. Ondanks alle goede voorbereiding
en de controles op het leden bestand zijn
er toch een paar verkeerde verzonden.
Gelukkig hebben een aantal parochianen
ons benaderd omdat zij een verkeerde
brief hebben ontvangen. “Gelukkig” omdat het ons helpt de fouten te verbeteren.
“Ongelukkig”, omdat het vervelend is,
als je wel altijd trouw bijdraagt, een verkeerde brief te ontvangen. Ons excuus
daarvoor. We hopen dat u zich meldt als
er iets niet goed gaat!
Resultaat januari 2021
Eind januari was er
al bijna € 22.000,00
overgemaakt voor de
Actie Kerkbalans. Een
mooi begin, ondanks
het feit dat we later
zijn gestart met de
actie. We zijn ook blij
dat er meer parochianen zijn gestart met
het geven d.m.v. een
periodieke gift. Het
geeft voor de gever het
voordeel dat de gift
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volledig aftrekbaar is voor de belasting.
Voor de parochiekern is het voordeel dat
er een stabielere inkomstenbron is voor
de komende jaren. Dat is belangrijk om
goed te kunnen plannen. Schroom niet
ons hierover meer informatie te vragen,
als u dat wilt.
Activiteiten

Vol verwachting
Bij de Mariakerk is een monumentale wilg
weggehaald. De wilg was bij een zomerstorm flink beschadigd. Er bleken slechte
plekken in de stam te zitten. Het was niet
verantwoord hem te laten staan. Heel
spijtig want de boom was zeer beeldbepalend bij de kerk.
Op de begraafplaats bij de Mariakerk is
een vak opgehoogd en gelijk gemaakt.
In de loop van de jaren verzakt een begraafplaats. Daardoor verzakken ook de
grafzerken en de tegelpaden. Vrijwilligers
zetten regelmatig grafzerken recht maar
als het te erg zakt wordt een vak in zijn
geheel opgeknapt. Dat is nu gebeurd en
nu ziet het er weer keurig uit. Daarbij
moet gezegd worden dat veel nabestaanden erg goed zorgen voor de graven
waardoor de begraafplaats er zeer verzorgd bij ligt.
Wegens de corona wordt er zo min mogelijk vergaderd. De BCP vergadering in
januari is afgelast, die van februari is met
behulp van video vergaderen gehouden.
U leest daarover in het volgende nummer.
namens de beheercommissie,
John van Velzen

Op het moment van schrijven ligt er
buiten een behoorlijke laag sneeuw en
wordt er gewaarschuwd voor gladheid en
kou. Afgelopen weekend (4 en 5 februari) werden vanwege ‘code rood’ diverse
vieringen afgelast en de opkomst bij de
vieringen die wel doorgingen, was minimaal. Logisch, want ieders veiligheid en
gezondheid gaat voor alles. Vol verwachting kijken wij, en u waarschijnlijk ook, uit
naar betere tijden. Gelukkig kunt u elke
dag een eucharistieviering vanuit onze
federatie meevieren via Facebook of de
kerkradio en op zondag om 9.15 uur via
YouTube. Van harte aanbevolen! (Lukt dit
u niet, neemt u dan even contact op met
het secretariaat)
Op het moment dat u deze Samenstromen voor u heeft liggen, is de veertigdagentijd alweer begonnen. Een tijd om wat
soberder en meer ingetogen te leven,
voor zover u dit vanwege alle coronabeperkingen nog niet noodgedwongen al
doet. Vol verwachting mogen we uitzien
naar Palmpasen (intocht in Jeruzalem) en
Pasen (Christus’ opstanding uit de dood)
en denken wij, als pastoraatgroep, voorzichtig na over hoe we dat willen en kunnen vieren met elkaar. Er valt helaas nog

H. Petruskerk en H. Mariakerk
niets zinnigs over te zeggen…. Mochten
er nog steeds beperkingen t.a.v. het vieren met elkaar zijn, dan willen we, net als
vorig jaar, de palmtakjes weer bij u thuis
brengen. In de Samenstromen van april
leest u hier meer over.
U kunt wel alvast het dauwtrappen op
Hemelvaartsdag, 13 mei, in uw agenda
schrijven. Mocht dit fysiek niet kunnen/
mogen, dan komt er zeker weer een digitale versie, wacht maar af! Hartelijke
groet namens de pastoraatgroep,
Astrid de Haas

Rectificatie
De naam van de heer Jozef Ludwig Maria
Stockmann (zoals vermeld in de vorige
Samenstromen) moet zijn Jozef Ludwig
Anna Stockmann.

Violen voor
de Vastenactie
Beste parochianen, op zaterdag 20 maart
staan wij op het Noordplein voor de verkoop van plantjes ( merendeel violen) Van
8.30 tot 15.30 uur; wij hopen op mooi weer.
Ook zit in het blad Samenstromen het
vastenzakje, deze kunt u met uw bijdrage
altijd in de bus van het secretriaat doen. De
plantjes kunt u u de tuin zetten. Alles over
het goede doel “Werken aan je toekomst”
leest u op pagina 22 en 23 in deze Samenstromen. Wij hopen dat volgend jaar de
vastenmaaltijd weer doorgang kan vinden,
dit was toch altijd heel gezellig en lekker.

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
Picknick met God
Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten.
Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij
zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag.
Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen
ging naast haar zitten en deed zijn koffer open.
Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de
vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het
dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem.
Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf
hij haar ook een pakje sap.
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt! Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen
woord gesproken.
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om
naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar
de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een stralende
glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich
over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg:
“Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?”
En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.”
Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de
mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon
was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg:
“Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon nog
iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”

Verdieping

Vastenactiegroep, Jolanda Koek en
Thea Huigsloot

Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Omzien

4 januari 		
18 januari 		
23 januari 		
2 februari		

Anker

Maria Anna van der Meer-de Boer
		90 jaar
Maria Johanna (Mia) Deters-van Rijn 			77 jaar
Anna Elisabeth van Ruiten-Verdel
		88 jaar
Johanna Antonia Hendrica Bakker-Schrijver 		
87 jaar
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Omzien naar de ander
OMZIEN
Werken aan een betere toekomst

Anker

Onderwijs heeft het afgelopen jaar een nieuwe betekenis
gekregen. Niet alleen in Nederland maar helaas ook voor miljoenen mensen over de hele wereld. In Nederland kregen de
ouders de taak om hun kinderen les te geven. Al was het niet
eenvoudig het was te overzien. In de hele wereld zijn in bijna
200 landen scholen gesloten (geweest), meer dan 1,5 miljard
kinderen en jongeren konden daardoor niet naar school of
naar het voortgezet onderwijs. Voor jongeren in ontwikkelingslanden funest. Afstandsonderwijs zoals in Nederland is
daar niet mogelijk. Als de school is gesloten, sta je stil in je
ontwikkeling. Of het nu gaat om basisonderwijs, voortgezet
onderwijs of beroepsonderwijs, de wereld heeft op veel plekken stil gestaan.

Goed onderwijs biedt
toekomstperspectief

• Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen 		
vaker een leidende rol op zich in de gemeenschap, bijvoor		
beeld bij het oplossen van conflicten.
• Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert
de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
MOV vrijwilligers van de Clara- en Franciscusparochie

Project 2021

Beter leven dankzij goed onderwijs
Omdat tijdens de vieringen in de kerk niet meer dan 30 parochianen aanwezig kunnen zijn, mogen we de Vastenactie-projecten
van dit jaar zéér beknopt op deze pagina's onder uw aandacht
brengen. Elke viering belichten we één jongere als voorbeeld
van velen in een onderontwikkeld land die een opleiding kan/
kon volgen dankzij de Vastenactie. De opbrengst van dit jaar zal
besteed worden aan nog méér opleidingen voor vele jongeren.
Dit biedt toekomst voor hen maar ook voor hun woonomgeving.

Omdat veel kerken gesloten waren tijdens de vastenperiode
2020 en de Vastenactie-campagne daarmee in vele parochies
werd stopgezet is er dit jaar weer gekozen voor hetzelfde
campagnethema, beroepsonderwijs en ondernemerschap.
Op die manier kunnen we de campagnematerialen weer
zinvol inzetten. Met de hulp van Vastenactie volgden al meer
dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen er meer dan tienduizend jongeren basisof voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie- campagne 2021
willen we nog veel meer mensen helpen op eigen benen te
staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen en een rol te spelen in hun gemeenschap.

Wat doet Vastenactie?
In 2021 zet vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden. Ook
steunt Vastenactie mensen bij het opzetten van een eigen
onderneming. Er is speciale aandacht voor mensen met een
beperking.
Waarom voortgezet onderwijs loont:
• Een extra jaar scholing levert tot tien procent meer
inkomen op.
• Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een
kind trouwt voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent.
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1ste zondagsviering (20/21 febr.): Patrick uit Zambia kwam in
een weeshuis terecht. Dankzij de zusters van de 'Heilige Harten
van Jezus en Maria' heeft hij na school een opleiding kunnen volgen tot kleermaker. Nu geeft hij les aan gehandicapten, die zelf
kleding maken om deze te verkopen.
2de zondagsviering (27/28 febr.): Verrie uit Malawi heeft als enige vrouwelijke leerling de opleiding metaalbewerking gevolgd, toen zij in de gevangenis zat. Dankzij haar vriend Dave,
ook metaalbewerker, heeft zij nu
een goede baan. Verrie is een goed
voorbeeld voor andere vrouwen. Het
was een hele strijd voor haar. Dankzij
Vastenactie 2021 kunnen méér vrouwen een beroepsopleiding volgen.

Clara & Franciscus Omzien
geld van de Vastenactie en gebruik van goed gereedschap
van diezelfde Stichting, kan Sebastiaan zijn leerlingen een
goede opleiding bieden tot volwaardige automonteurs.

3de zondagsviering (06/07 mrt.) Johnson, een gehandicapte
jongeman uit Kameroen, kreeg kans om in het revalidatiecentrum SHUMAS een gedegen schoenmakers-opleiding te volgen.
Vastenactie blijft SHUMAS ondersteunen, zodat veel meer gehandicapten een opleiding kunnen volgen.
Uw donatie voor deze mooie projecten graag overmaken aan:
NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v. www.vastenactie.nl.
Hartelijk dank namens vele dankbare jongeren in ontwikkelingslanden.
Gezamenlijke MOV-werkgroepen

Op eigen benen
4de zondagsviering (13/14 mrt.) Dankzij Caritas leerde de 38-jarige Eshita uit Bangladesh hoe ze zelf eenden en kippen kon fokken en ook hoe ze wormencompost hoorde te maken. Ze leerde
ook hoe te vaccineren. Dankzij haar inkomsten draagt zij bij aan
haar eigen huishouden én spaart ze voor de opleiding van haar
11-jarige zoon. Nu heeft ze een minifokkerij met 100 kippen en
eenden.

Heeft U in bovenstaande tekst over het Vastenactieproject
gelezen dat vele jongeren in ontwikkelingslanden wereldwijd
aan het werk worden gezet om opleidingen te volgen welke
ondersteund worden door Vastenactie? Hierna kunnen ze op
eigen benen staan.
Dit inspireerde ons, u zelf ook uit te dagen om in actie te komen. Wat hebben we bedacht: Bak uw eigen Paasbrood
Wij zorgen voor de ingrediënten in een speciale verpakking.
Het recept krijgt u er vanzelfsprekend bij. Deze pakketjes kunt
u bestellen t/m zondag 21 maart: tel. 0172-604764 of via de
mail: kaskazini@ziggo.nl.
In de week voor Pasen, de “Goede Week”, worden de bestelde
pakketjes bij u thuis gebracht. We vragen voor elk pakket een
minimum bedrag van € 10,00. Meer mag natuurlijk ook.
De opbrengst komt ten goede aan de Vastenactie. We hopen
dat héél veel parochianen hieraan een groot plezier zullen beleven en bovenal: geniet van uw eigen gebakken Paasbrood
(de smaak is super!!).

5de zondagsviering (20/21 mrt.) Op de technische school St.
Theresa in Kenia heeft Brian de opleiding houtbewerken gevolgd. Dankzij zijn grote motivatie en goed gereedschap van de
Stichting Gered Gereedschap heeft hij van een zeer efficiënte
opleiding genoten. Zijn kennis en vaardigheid geeft hij weer
door aan vele andere jongeren.
6de zondagsviering (27/28 mrt.) Sebastiaan uit Kenia is leraar
van de afdeling Autotechniek van de St. Theresa. Dankzij het

MOV-werkgroep Claraparochie
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Op zondag 28 maart is het Palmpasen. Met Palmpasen begint de Goede Week. Palmzondag is de laatste zondag
voor het paasfeest begint. Met Palmzondag begint de Goede of Stille week. Een belangrijke week in de katholieke kerk. De intocht in Jeruzalem is het eerste verhaal. In de Goede Week gedenken we het lijden en sterven
van Jezus. De Goede Week is de laatste zeven dagen van de veertigdagentijd en duurt van Palmzondag tot Stille
Zaterdag. In de Goede Week denken we ook aan alle mensen die lijden, dichtbij en ver weg. Iedereen is welkom
om in de kerk mee te komen vieren, van jong tot oud! In de volgende afbeelding zie je precies wat er allemaal
gebeurd is in de Goede Week.
Op de pagina van Samuel Advies kun je nog meer vinden en leren over de goede week.
www.samueladvies.nl/goede-week/.
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Als je aan het bidden bent

Je kunt hardop bidden

niemand over kunt praten. Dan is het heel

dan praat je eigenlijk met God.

maar ook in je gedachten, God hoort je altijd!

fijn dat je toch kunt bidden,

Bidden kun je overal doen,

Soms maak je iets mee, wat heel moeilijk is,

praten met God, of Jezus dus.

zelfs zonder je handen te vouwen.

of er is iets waar je met

Jezus is dan eigenlijk je Grote Vriend.

www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Maria, Moeder van de Hoop

In Banneux Notre Dame, gelegen in de Belgische Ardennen,
verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco.
Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde
Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën
en steek je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims
uit de hele wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en
zich door Maria naar de bron te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met onze
dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen en
onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde
immers: “Ik kom het lijden verlichten”.
Het jaar 2021 heeft als thema Maria als Moeder van de Hoop.
Uiteraard met het coronajaar in het achterhoofd worden we
aangemoedigd om even los te komen van onze dagelijkse
beslommeringen en ons te herbronnen zodat we hoopvol en
verwachtingsvol naar de toekomst kunnen kijken.
Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert
jaarlijks eén-, twee- en vijfdaagse bedevaarten naar Banneux.
Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een
priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan
de Internationale Heilige Mis, lopen we de bidweg naar de
bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om oover
het terrein van het Heiligdom te wandelen of de winkeltjes te
bezoeken. De vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor
mensen die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team
van vrijwilligers (brancardiers, verpleegkundigen en een arts)
voor u klaar. Op dit moment is de datum van de vijfdaagse
bedevaart bekend: 3 t/m 7 september. Deze bedevaart wordt
begeleid door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen.
Datum uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de
reismogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Paula Opstal (tel: 015–3693148).

Banneux N.D.

Kalender maart 2021
2, 9, 16, 23

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)

14

14.00 uur

Online oriëntatiedag Vronesteyn

info: www.bisdomrotterdam.nl

Tijdens de lockdown meditatie op afstand
		
19
20

9.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Hoogfeest H. Jozef

19.00 uur

HH. Petrus- & Pauluskerk, Aarlanderveen

Hoogfeest H. Jozef

17.00 uur

H. Adrianuskerk, Langeraar

Stille Omgang (Eucharistieviering met aansluitend Lof)

17.00 uur
25

(priester- en diakenopleiding)			

St. Jan de Doperkerk, Leimuiden

Stille Omgang (Eucharistieviering met aansluitend Lof))

9.00 uur

O.L.V. Hemelvaartkerk

Maria Boodschap

19.00 uur

Sint Jan de Doperkerk

Maria Boodschap
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ROOSTER
H. CLAR
CLARA
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AROCH
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HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen

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

Donderdag niet beschikbaar

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

zaterdag
27 februari
2de 40 Dagen

H. Adrianuskerk
Langeraar

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

zondag
28 februari
2de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas

zaterdag
6 maart
3de 40 Dagen

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

zondag
7 maart
3de 40 Dagen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen

zaterdag
13 maart
4de 40 Dagen

Maandag niet beschikbaar

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

Maandag niet beschikbaar

zondag
14 maart
4de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen

vrijdag
19 maart
Hoogfeest H. Jozef

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen + A. van Aarle

zaterdag
20 maart
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

zondag
21 maart
5de 40 Dagen

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

17.00 uur
• Eucharistievieringviering + Lof
• Stille Omgang
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen

donderdag
25 maart
Maria Boodschap
zaterdag
27 maart
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• M. Hoogenbosch

zondag
28 maart
Palmzondag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Kinderkerk/Crèche
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

wekelijks

Iedere woensdag eucharistieviering om 9.00 uur

h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel: 06-44564349

Vrijdag niet beschikbaar
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9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie

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

Iedere woensdag eucharistieviering om 19.00 uur

MAART 2021
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen

H. Martinuskerk
Noorden

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. van Paassen

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

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie

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

9.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + H. van de Reep

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

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

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

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

9.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas + H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

Iedere donderdag eucharistieviering om
9.00 uur

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• H. van de Reep
11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

Eens in de twee weken op dinsdag
eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag
eucharistieviering om 9.00 uur
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ROOST
ERR H.
H
ROOSTE
H . FFRANCI
RANCISCUS
SCUS PA
PARROC
O CH
Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Donderdag niet beschikbaar

zaterdag
27 februari
2de 40 Dagen
zondag
28 februari
2de 40 Dagen

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Faith
• A. van Aarle

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

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

zondag
7 maart
3de 40 Dagen

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

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

zaterdag
13 maart
4de 40 Dagen

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

zaterdag
6 maart
3de 40 Dagen

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

Maandag niet beschikbaar

zondag
14 maart
4de 40 Dagen

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

Maandag 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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

vrijdag
19 maart
Hoogfeest H. Jozef

zaterdag
20 maart
5de 40 Dagen

17.00 uur
• Eucharistievieringviering + Lof
• Stille Omgang
• B. van Paassen + A. van Aarle

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen

zondag
21 maart
5de 40 Dagen

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

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

donderdag
25 maart
Maria Boodschap

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen + A. van Aarle

zaterdag
27 maart
Palmzondag
zondag
28 maart
Palmzondag

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

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

wekelijks

Iedere donderdag eucharistieviering om
19.00 uur

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

h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel: 06-44564349

Vrijdag niet beschikbaar

28

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

MAART 2021

HI
HIEE
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering

H. Bavokerk
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade

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

Wat wij lezen op de zondagen
in maart
28 februari 2e zondag van de
Veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 22, 1-2. 9a.

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

10-13. 15-18
tussenzang: Psalm 116
tweede lezing: Rom. 8, 31b-34
evangelie: Mc. 9, 2-10
7 maart 3e zondag van de
Veertigdagentijd

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• Gebedsleider

eerste lezing: Exodus 20,1-17 of
20,1-3.7-8.12-17
tussenzang: Psalm 19
tweede lezing: 1 Kor. 1, 22-25
evangelie: Joh. 2, 13-25

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen

14 maart 4e zondag van de
Veertigdagentijd
9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: De Schuur
• J. Glas

eerste lezing: 2 Kron. 36, 14-16.
19-23
tussenzang: Psalm 137
tweede lezing: Ef. 2, 4-10
evangelie: Joh. 3, 14-21
21 maart 5e zondag van de
Veertigdagentijd
eerste lezing: Jer. 31, 31-34
tussenzang: Psalm 51
tweede lezing: Hebr. 5, 7-9
evangelie: Joh. 12, 20-33

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

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

28 maart Palmzondag
eerste lezing: Jesaja 50,4-7
tussenzang: Psalm 22
tweede lezing: Filippenzen 2,611
evangelie: Marcus 14,1-15,47 of
15,1-3

19.00 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• B. van Paassen
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• J. van der Bie
Een keer per twee weken
eucharistieviering op dinsdag om 9.00 uur
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Pastoor Van der Bie:

‘Ik wil echt iets kunnen betekenen, ook nu ik met emeritaat ben.’
Met ingang van deze maand treft u een nieuw gezicht in uw kerk. Pastoor Van der Bie is sinds dit jaar met emeritaat
en wil het huidige pastorale team graag assisteren. In een kort gesprek via beeldbellen maakte ik kennis met hem.
Door: Marieke van Gelderen
Kunt u iets over uzelf vertellen?
Mijn naam is Jaap van der Bie
en ik woon in Leiderdorp. Daar
ben ik onlangs naartoe verhuisd, toen ik met emeritaat
ging. Ik ben in 1998 gewijd als
priester door monseigneur Van
Luyn. Ik ben op latere leeftijd
geroepen, en zo heb ik dat ook
echt ervaren. Daarvoor heb ik
gestudeerd. Als personeelswerker ben ik werkzaam geweest
in het bedrijfsleven en in de
volwasseneneducatie, maar zo
rond mij 40ste voelde ik dat ik
een andere inhoud wilde geven.
De roeping tot een religieus
leven.
Voor welke parochies heeft u zoal gewerkt?
Ik ben begonnen in Den Haag. Daarna ben ik naar Leiden
verhuisd en heb in verschillende parochies in Leiden gewerkt. Daarnaast in Oegstgeest, Zoeterwoude, Stompwijk:
allemaal dorpen met een hechte gemeenschap. In 2016 ben
ik benoemd in de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer en nu
ik 69 jaar ben ik met emeritaat gegaan.
Wat betekent dat voor u?
Bij priesters betekent het emeritaat dat je als pastoor niet
langer eindverantwoordelijke bent voor de parochie. Vaak
blijven priesters nog wel actief. Als je met emeritaat bent
kun je nog wel dienstbaar blijven op andere manieren. Dat
wil ik ook graag, en zo kunnen parochianen mij vanaf nu
ontmoeten bij eucharistievieringen en soms uitvaarten.
Heeft u uw nieuwe ‘werkgebied’ al een beetje verkend?
De Clara en Franciscus Federatie is een grote federatie met
heel veel kleine parochies, kleine hechte gemeenschappen.
Ik ga hier heel veel kilometers maken, heb ik al gezien. Af
en toe rijd ik eens door wat dorpen die wat verder van mijn
woonplaats liggen. De dorpen rondom Leiderdorp (Oud Ade,
Rijpwetering, Hoogmade) ken ik natuurlijk wel omdat dit
dichtbij mijn huis is. Die kleinere gemeenschappen zijn heel
anders dan ik gewend ben in de grotere steden als Leiden,
Zoetermeer en Den Haag. Dat kleinschalige vind ik boeiend,
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ik wil hier echt iets kunnen betekenen, verbinding kunnen
maken met mensen. Ik kom niet zomaar vrijblijvend langs!
En nu u met emeritaat bent heeft u vast heel veel tijd
voor hobby’s?
Mijn verhuizing heb ik net achter de rug, dat was een hele
onderneming. Tegelijkertijd mijn afscheid in Zoetermeer. Ik
ben weer begonnen met mijn studie kunstgeschiedenis die
ik vroeger niet heb afgemaakt. Verder hou ik van fietsen en
wandel graag in de natuur. En er is meer tijd voor verdieping
en contemplatie.

Alledag-geloof
Een lachend kind
een boom
een bloem
een aardig woord
een lief gebaar
een fijne brief
een glimlach
hier en daar
de kleine dingen van de dag
ik raap ze op
en leg ze neer
behoedzaam
één voor één
in de schatkist
van mijn dag
en ’s avonds voor
het slapen gaan
bekijk ik
mijn vergaarde schat
en zeg:
heb dank
o Heer
U sprak tot mij in
de kleine dingen van de dag
Oeke Kruythof

SAMEN

onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06-11853352

06-25447348

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

Clara en Franciscus federatie
Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. 0172-609538
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl
HH Clara en Franciscus parochiefederatie
Openingstijden:
Maandag 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. 3 (april) kunt u uiterlijk op 8 maart
aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 26 maart.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: tel. 0172-571323
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:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:
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Sporten en de kerk

Het was fijn om weer eens mensen
te zien lopen met een glimlach. De
tv-shows zaten niet meer vol met virologen maar met schaatsers. De vraag
was niet wanneer er hoeveel mensen
zijn gevaccineerd maar of die (de Elfstedentocht) doorgaat.
De koude winterstroom werd ook wel gezien als een klein
cadeautje van onze lieve Heer. Na zoveel negativiteit was het
ook weer fijn om gewoon een sneeuwbal te gooien. Wanneer
er overal weer ijs ligt kan een Nederlander niets anders doen
dan schaatsen. Dit is ook een heel lang bruggetje naar het
onderwerp van deze week: Sport en de Katholieke kerk.

Foto: Odrada Duivenvoorden

De afgelopen jaren wordt er binnen het Vaticaan meer onderzoek gedaan naar de rol die sport speelt of kan spelen
binnen de kerk. Op 1 juni 2018 kwam zelfs het eerste document van het Vaticaan uit over sport, genaamd: “Giving the
best of yourself: A document on the Christian perspective on
sport and the human person’’. Het doel van dit document is
om vanuit de Kerk te gaan naar daar waar de mensen zijn.

Of sport een nuttige of goede tijdsbesteding is ook door St.
Thomas van Aquino behandeld. Ten eerste zat er deugd in
sport omdat men door gematigd moest werken, waardoor
sport een goede pauze was. De waarde van spel is echter niet
alleen dat het een pauze is van het werk. De waarde van sport
zit hem in de ontspanning en het herstel van de persoon zelf.
Paus Fransiscus ziet sport ook als een goede verbindende
factor, die bruggen kan slaan tussen mensen die steeds meer
uit elkaar drijven. Verder geeft sport een andere context
waarin je kan leren omgaan met conflicten en zelfbeheersing
kan oefenen. Kortom, die paar keer rondjes schaatsen of een
balletje trappen is ook nog eens theologisch verantwoord.
Yoran van der Pijl

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