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We zijn veel thuis en mensen pakken steeds vaker hun oude hobby weer eens op: vissen, puzzelen, lezen, schilderen of schrijven. Er 
is weer tijd voor en misschien ook ruimte in je hoofd. In deze april editie komt hier veel van terug: de cover geschilderd door Leo van 
Klink met een gedicht, een expositie in Nieuwveen, een schilderij wordt geveild in Langeraar, alles geïnspireerd door kerk, Pasen en 
de tijd waarin we leven. Zo is deze paasuitgave weer een waar kunstwerkje geworden, gemaakt door vele handen. Vanuit de centrale 
redactie wensen wij u een fijne aprilmaand toe, zalig Pasen en veel leesplezier.

Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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Op de voorkant: 
Stabat Mater, Schilderij van Leo van Klink

Het maakt niet uit waar

Deze column schrijf ik in het ziekenhuis.  4 februari werd twee derde van de maag 
via een kijkoperatie verwijderd. Jij ligt midden in de operatiekamer met een robot 
over je heen en in de hoek van de zaal zit een deskundige professor mij te opere-
ren. Bizar. 9 februari zou ik naar huis mogen maar er trad een ernstige complica-
tie op. Een extra operatie was noodzakelijk. Maar liefst ruim 2 weken langer dan 
verwacht  breng ik in het ziekenhuis door en je leert veel alleraardigste verpleeg-
kundigen kennen, die het allemaal best draaglijk maken. Op een keer kwam Marja 
langs voor het infuus om voor de zoveelste keer bloed af te nemen (hoeveel houd 
ik nog over?). Ik zag een aparte tatoeage op haar onderarm. Ik vroeg wat het was. 
Het leek mij Arabisch. Dat klopte. Ze nam even tijd om het uit te leggen. Ze was 
met een hartsvriendin in Israël geweest voor een bijzondere vakantie. Het was 
geweldig geweest. Daarna hadden ze afscheid van elkaar moeten nemen want zij 
ging terug naar Nederland maar haar vriendin, met wie ze al bevriend was vanaf 
hun geboorte, vertrok naar Canada om met haar grote liefde een bedrijf te helpen 
runnen en te trouwen. De betekenis van het woord was: ‘Het maakt niet uit waar’. 
Waar je ook bent op de wereld: Liefde overwint alle afstand. We hebben allemaal 
wel vrienden die we soms jaren niet zien maar we denken veel aan elkaar. Zonder 
echte Liefde kan dat niet. Zo kan Onze Lieve Heer ook wel eens een vriend op af-
stand zijn. Maar de Liefde verbindt ons ook met Hem. Het maakt niet uit waar.

Overigens bleek na onderzoek van de verwijderde maag dat de kankertumor was 
verdwenen en de lymfeklieren schoon waren dank zij een intensief voortraject van 
22 weken chemo en bestralingen. In die weken en in het ziekenhuis heb ik van ve-
len van u die vriendschap mogen ervaren zonder bij elkaar te zijn. Want iedereen 
heeft het moeilijk in deze coronatijd.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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Meer dan ooit hebben we dit jaar 
wellicht uitgezien naar de lente die net 
begonnen is, dat alles weer groen wordt, 
dat we weer naar buiten kunnen. De 
lente is het seizoen van het nieuwe leven 
in de natuur, waardoor alles opnieuw 
tot groei en bloei komt. In dit jaargetijde 
vieren we ook Pasen, het feest waarop 
wij als christenen blij gedenken dat Jezus 
uit de doden is opgestaan en nieuwe 
hoop en nieuw leven heeft gegeven aan 
zijn leerlingen en daarmee ook aan ons!
Daar waar de natuur haar eigen gang 
gaat, iets waarop we niet al teveel 
invloed kunnen uitoefenen, kunnen we 
wel ons best doen om, in navolging van 
de natuur, zèlf opnieuw in bloei komen 
te staan. 

Pasen vieren, ècht Pasen vieren, is al het 
oude, al het zeer, alle verdriet achter 
ons laten en ons leven opnieuw kleur te 
geven. Dit jaar hebben we ongetwijfeld 
meer dan genoeg ideeën over wat we 
nodig hebben om in ons dagelijks leven 

opnieuw op te staan, opnieuw tot bloei 
te komen nadat we een jaar lang met 
beperkingen hebben moeten leven. 
Maar…we kunnen Pasen, het grootste, 
meest betekenisvolle feest voor de 
christenen, maar ten vólle vieren en 
ervaren als we  ook ons gelóófsleven in 
de voorjaarszon willen zetten.

Sinds begin februari komt een aantal 
groepen parochianen iedere week voor 
een Alpha-cursus bij elkaar, vanwege 
corona gebeurt dat digitaal om te praten 
over hun geloofsbeleving. Op die manier 
zoeken we met elkaar naar wegen om 
ons geloofsleven opnieuw tot bloei te 
laten komen. Met elkaar mogen we 
zoeken en ontdekken dat de Bijbelse 
woorden ín ons nieuw geloofsleven 
kunnen aanwakkeren en dat we tot 
grotere bloei mogen komen. 
Op de dinsdag na Pasen wordt in 
de Heilige Mis het evangelie gelezen 
waarin Maria Magdalena bij het lege 
graf staat en op zoek is naar de Heer. 

Wat brengt ons dit voorjaar tot bloei?  

Pastoraal

‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ wordt weleens gezegd maar zo uitzonderlijk als het klinkt is 
het niet. Voor wie het Johannes evangelie leest snapt waar die kreet vandaan komt. Deze kreet heeft ook 
alles te maken met nieuw leven, met groei en bloei.

Jezus, die verrezen is maar van wie ze 
denkt dat het de tuinman is, noemt haar 
bij haar naam. En bij dat lege graf, dat 
aanvankelijk een eindpunt leek, bloeit 
voor haar een nieuw leven open. Vol 
enthousiasme zal zij als eerste gaan 
getuigen van de verrezen Christus.

De bedoeling van onze persoonlijke bloei 
als Christenen, is dat we daar anderen 
van laten meegenieten, dat we andere 
mensen laten openbloeien door ze te 
laten delen in de Blijde Boodschap. In 
navolging van de ervaring van Maria 
Magdalena bij het open graf en zoals ook 
de apostelen doen, mag ieder van ons 
vanuit ons eigen geloof in de Verrezen 
Christus leren om liefdevol te getuigen 
van de hoop die ín ons leeft, dat de dood 
niet het laatste woord heeft maar dat 
ieder van ons mag opstaan om te leven 
in het Licht dat Christus is!
 
Kapelaan van Paassen
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Beste mede-parochianen, 

De Goede Week staat voor de deur, en daarna het paasfeest. 
Vanuit ons geloof gezien, zijn het de belangrijkste dagen van het 
jaar. God, die in de persoon van Jezus zijn lijdensweg aanvaardt, 
wordt overgeleverd en sterft aan het kruis. Maar dan, op de 
derde dag, staat Hij op uit het graf. Hij overwint de dood; die 
heeft niet langer het laatste woord! 
En daarmee kan ons leven, ook nu in onze tijd, in een ander dag-
licht komen te staan. Alle verhalen over een 'leven hierna' zijn 
niet zomaar mooie gedachten, maar werkelijkheid. God is groter 
dan de dood, daar mogen we ons aan vasthouden; met dat ver-
trouwen mogen we door het leven gaan.  
En terwijl we Pasen vieren, 50 dagen lang, komt ook de natuur 
tot bloei. Het is voorjaar. Het wordt warmer, we zien nieuw 
groen; en er komt van alles tot bloei. Het is alsof de natuur 
meeviert! De natuur die zich dan ook niets aantrekt van de coro-
na-pandemie en alle gevolgen daarvan. 

Mijn wens voor ons allen is dan ook dat we de vreugde van het 
paasfeest met ons mee mogen nemen; en werkelijk beleven. 
Dat, ondanks alle beperkingen en tegenvallers, die vreugde onze 
leidraad mag zijn en blijven! 

Pastoor Jack Glas

Goede Week en Pasen, ook online!
We lijken in herhalingen te vervallen, maar toch niet helemaal. 
Ja, met Pasen hebben we nog altijd te maken met heel wat be-
perkingen, maar toch iets minder dan vorig jaar. De meest in het 
oog lopende maatregelen blijven het maximaal aantal ‘bezoe-
kers’ en de noodzaak om te reserveren. Op Palmzondag en Eer-
ste paasdag zijn er in alle parochiekernen vieringen en gelden 
de bekende regels. 

Het Paastriduüm wordt weer in beide parochiekerken gevierd. 
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn de avondvieringen 
om 19.00 uur. Voor deze vieringen kunt u vanaf dinsdagmorgen 
in de Goede Week reserveren. Zie daarvoor de informatie op de 
paasgroet. 

De paaswakes zijn om 21.30 uur (of om 18.00 uur, als de 
avondklok er nog is). Voor deze vieringen kunt u niet vooraf 
reserveren. Per viering worden er vanuit iedere kerk een aantal 
afgevaardigden gevraagd. Zij nemen ook de nieuwe paaskaars 
in ontvangst. 

Zoals gebruikelijk zijn er op tweede paasdag in de Petruskerk en 
de Adrianuskerk eucharistievieringen om 10.00 uur. 

Het is en blijft een groot gemis dat van u allen slechts een 
klein deel aanwezig kan zijn in deze belangrijke vieringen. Toch 
weten we ons verbonden en willen we samen vieren. Zo wil-
len we u, net als met kerstmis, vragen om op afstand mee te 
vieren. Dat kan via ons YouTube kanaal RKgroenehart.nl, of via 
tv.rkgroenehart.nl. Viert u mee? Het zou heel mooi zijn als we op 
die manier toch even met velen ‘samen’ kunnen zijn!

Pastoor Jack Glas

Woordje van een bestuurslid van 
de H. Claraparochie
Het was vorig jaar op een zondag in november, ik ging mijn zon-
dagse fietsrondje doen, dit keer niet met een duidelijke bestem-
ming. Maar al zittend op de fiets, gingen mijn gedachte uit naar 
het onderwerp waar we in die periode als parochiebestuur mee 
bezig waren: de toekomst van de kerken in de Claraparochie.  
Dus dacht ik, laat ik er maar een fietsrondje langs alle zes Clara-
kerken van maken, met een rustpauze bij de Lourdesgrot in Ze-
venhoven. En bij elk kerkgebouw waar ik langs kwam, vroeg ik me 
af ‘hoe kunnen we dit fraaie gebouw behouden’.  Want ja:

Adviseurs van Kerkelijk Waardebeheer hadden in het voorjaar 
2020 een locatiestudie gemaakt van de kerkgebouwen van de 
Claraparochie, waarin duidelijk naar voren kwam dat ze allemaal 
te groot zijn en te duur in het onderhoud. Als we als parochiebe-
stuur de financiële kant bekijken zien we zelfs, dat de inkomsten 
die jaarlijks binnen komen aan kerkbalans en collectes nauwelijks 
voldoende zijn om de lopende kosten te dekken, waardoor we elk 
jaar steeds meer aanspraak moeten doen op ons spaargeld om 
onze gebouwen te kunnen onderhouden. 

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen wordt er bin-
nen ons parochiebestuur flink gebrainstormd over de toekomst 
van de kerkgebouwen. Ons uitgangspunt is inmiddels wel: Zolang 
er vitaliteit is, willen we wel kerkvieringen blijven doen in de dor-
pen. Maar of het haalbaar is om dat in alle huidige kerkgebouwen 
te blijven doen, zullen we nog nader onderzoeken. 

In Hoogmade zien we, dat als een grote groep mensen de schou-
ders er onder zet, het mogelijk wordt om het beeldbepalende 
kerkgebouw weer op te gaan bouwen. Misschien kunnen we daar 
een voorbeeld aan nemen. Want in de afgelopen 160 jaar is het 
ons gelukt om in onze dorpen die fraaie Rooms-Katholieke kerk-
gebouwen te bouwen en te onderhouden. Dan moet het toch ook 
wel mogelijk zijn, dat we dat onderhoud in de komende tientallen 
jaren voortzetten? En dan hoop ik nog vele jaren niet met zorgen 
maar met dankbaarheid dat fietsrondje te kunnen blijven doen. 
                       

Parochiefederatie
Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Drie heilige dagen 
In drie dagen gedenken wij het lijden, dood en verrijzenis van 
Jezus. Hoe doen we dat? Wat vieren wij?

Witte Donderdag
Jezus viert met zijn leerlingen het Joodse Pasen. Daarom lezen we 
dat zij vóór de Uittocht een maaltijd aten van plat brood en lams-
vlees. Een engel ging door Egypte en doodde elke eerstgeborene. 
Maar Joodse huizen werden gespaard. 

We lezen bij Paulus hoe Jezus brood en wijn nam en zijn lichaam 
en bloed noemde. Zo ontvangen wij het geschenk van de eucha-
ristie

In het evangelie gaat Jezus voor ons door de knieën. Hij kwam niet 
om gediend te worden, maar om te dienen. En hij vraagt ons Hem 
daarin na te volgen. Wij doen wij dit gebaar na in de voetwassing. 
Helaas kan dat dit jaar door corona niet.

Daarna vieren we de eucharistie. Maar dan slaat de stemming 
om. We denken aan Jezus angst na de maaltijd. Hij wist wat er 
komen zou. We dragen de Heilige Communie weg naar een zijal-
taar. Daar kunnen we bidden. Daarom eindigt de viering in stilte 
en zonder zegen.

Goede Vrijdag
Jesaja vertelt over de lijdende knecht van 
God. In het passieverhaal horen we over 
Jezus’ arrestatie, rechtszaak en dood op het 
kruis. Het is een rollenspel; we zijn geen 
buitenstaanders, want Jezus stierf voor 
ons. 

Na een stilte staan we voor het kruis en 
bidden we voor onszelf, de kerk en alle 

mensen. Vervolgens brengen we bloemen bij het kruis. We horen 
hoe God klaagt: “Ik ben de liefde zelf; waarom doden jullie Mij?” 
En weer eindigt de viering in stilte. Jezus, is gestorven en rust in 
zijn graf.

Paaswake
Het donker heerst. Is er nog hoop? Tegen 
alle wanhoop in, ontsteken we aan een 
vuur een nieuwe paaskaars en zingen dat 
God Jezus heeft doen verrijzen. Iedereen 
mag dat licht ontvangen.

Maar we nemen ook de tijd om te luisteren 
en te waken. We horen 5 lezingen (eigen-
lijk zijn het er 12!) over de grote daden 

van God. God is onze Schepper, Bevrijder, Redder. Zo lezen we 
langzaam naar het Paasevangelie toe. De verrijzenis van Jezus is 
groot nieuws voor iedere gedoopte. Wij delen in Zijn dood én ver-
rijzenis. Daarom wijden we nieuw doopwater, hernieuwen onze 
doopbeloften en worden we besprenkeld met dat nieuwe water. 
En soms wordt er iemand gedoopt. 

Nu kunnen we uitbundig de eucharistie vieren en ontvangen wij 
een plechtige paaszegen.

Pastor Heleen van de Reep

Stabat Mater

Er staat een vrouw, 
vol ongeloof, wanhopig
Haar zoon aan het kruis is wat zij ziet
Ze weet, dit alles was écht nodig
Haar hart loopt over van verdriet
Want Jezus kwam als mens op aard’
Hij gaf voor ons zijn leven
Dit grote offer zorgt ervoor
Dat zonden zijn vergeven

Elleke, april 2020

Kalender april 2021
6, 13, 20  19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden 
 Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
 Tijdens de lockdown meditatie op afstand
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Tijd voor elkaar!

Wil jij investeren in jouw huwelijk of relatie? Volg dan samen 
met je partner een Marriage Course en neem “Tijd voor elkaar”!

Jullie gaan samen acht avonden uiteten. Onder het genot van 
een heerlijk diner voor twee krijgen jullie toelichting op thema’s 
als conflicten oplossen, vergeving, familie en communicatie. 
Met concrete vragen en oefeningen gaan jullie met z’n tweeën 
in gesprek. De kracht van de Marriage Course zit hem in het 
feit dat de cursus niet probleemgericht of normatief is maar 
relaties juist positief benadert. Tijdens de Marriage Course ga 
je als stel aan de slag met je relatie.

De Marriage Course wordt door onze parochie, in samenwer-
king met de Sint Jan de Doper Parochie (omgeving Gouda) ge-
organiseerd in een sfeervol restaurant in Alphen aan den Rijn.
Het zijn acht vrijdagavonden, als corona het uiteraard toelaat, 
op: 16 en 23 april, 21 en 28 mei, 11 en 18 juni, 2 en 9 juli 2021. 
Inloop vanaf 18.45 uur, 19.00 uur diner, sluiting uiterlijk 22.00 
uur. Je wordt ontvangen in Het Schoutenhuis, Julianastraat 4, 
2405 CH, Alphen aan den Rijn.

Voor bruidsparen die zich aanmelden voor de kerkelijke huwe-
lijkssluiting is dit aanbod inbegrepen in de huwelijksvoorberei-
ding. Voor andere stellen zijn de kosten: € 200,- per stel voor 
de gehele cursus (excl. drankjes).

Opgeven via: info@rkgroenehart.nl o.v.v: Marriage Course + 
namen, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Meer informa-
tie: marriagecourse@sintjandd.nl, tel. 0182-513056. Ook vindt 
u meer informatie op de website van het bisdom https://www.
bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/pre-
marriage-course of op www.marriagecourse.nl.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Gebed 
Vader in de hemel,
U bent dichtbij ons gekomen
in Jezus Christus uw Zoon.
In kracht van de Heilige Geest
klinkt de oproep om te geloven
in de blijde boodschap
en Jezus te volgen.
Geef ons ook in deze tijd
moed en vertrouwen
om leerlingen te zijn van uw Zoon.
Geef ons priesters
om alle gedoopten te leiden
op de weg van het evangelie.
Geef ons diakens
die met heel hun hart
in dienst staan van uw liefde.
Help ons om als leden van uw Kerk
samen te getuigen van uw Rijk
in woord en daad.
Door Christus onze Heer.
Amen.

(Marcus 1, 14-20, Jakobus 1, 22-23)

Heilige van de maand

Sint Gianna werd geboren te Magenta (Milaan) op 4 oktober 
1922. Vanaf haar jeugd was zij ontvankelijk voor de gave van 
het geloof en een heldere christelijke opvoeding haar gegeven 
door haar ouders. Als vrucht van het geloof ontdekte zij het 
leven als een wonderlijke gift van God. Ze had een rotsvast 
geloof in de Goddelijke Voorzienigheid. En was zeer overtuigd 
van de noodzaak en de effectiviteit van het gebed.

Ze studeerde medicijnen en pediatrie (kinderarts) en ging haar 
diensten inzetten voor de katholieke actie. Tijdens haar ge-

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus verdieping

"Het was een cadeau 
voor ons huwelijk!"

"Waarom zouden we wachten tot het fout gaat? 
Je auto laat je ook APK keuren, zelfs als die nog 

prima rijdt en je nergens last van hebt."
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Clara & Franciscus Verdieping

bed werd duidelijk dat ze geroepen was voor het huwelijk. Ze 
omarmde het met enthousiasme en wijdde voortaan zichzelf 
helemaal toe aan het vormen van een authentiek christelijk 
gezin en familie. Ze trouwde op 24 september 1955 met Pietro 
Molla en samen kregen ze drie kinderen. Ze werd een toege-
wijde moeder met passie voor het leven. In september 1961 
in de tweede maand van haar zwangerschap werd ze getrof-
fen door hevige pijnen en het bleek een baarmoederfibroom 
te zijn. Voor de noodzakelijke operatie en risico’s voor haar 
gezondheid besproken te hebben drukte ze de chirurg op het 
hart dat wat er ook mocht gebeuren, dat men alles in het werk 
moest stellen om het kind te redden. Ze onderging de laatste 
zeven maanden van haar zwangerschap in moed en sterkte 
en droeg haar lijden geduldig. En bleef toegewijd als moeder 
en arts zolang ze kon.  Ze was bang dat de baby pijn zou lijden 
en vroeg God om haar en de baby daarvoor te behoeden. Een 
paar dagen voor de geboorte van haar kind zei ze nog uitdruk-
kelijk “als jullie moeten kiezen tussen de baby en mij, red dan 
mijn kind.” Op 21 april 1962 werd hun dochter Gianna Emma-
nuela geboren. Ondanks alle behandelingen en medicijnen om 
ook de moeder te redden is zij in hevige pijnen telkens “Jezus 
ik hou van u “ biddend gestorven op 28 april 1962. Ze is op 16 
mei 2004 heilig verklaard door paus Johannes Paulus II. Haar 
feestdag is jaarlijks op 28 april. Ze is heilig geworden omdat ze 
weigerde een abortus te ondergaan en mede daardoor is ze de 
patrones geworden van het ongeboren leven.

“Geen grote liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn 
leven geeft voor zijn vrienden.” Joh.15,13.

Dat we juist in deze paastijd mogen toegroeien naar meer le-
ven. In ons zelf, in de ander en in het geestelijk leven van onze 
parochies. Dat we mogen opkomen voor de broosheid en de 
kwetsbaarheid van het leven.

Niels Hofkens

God roept, ook vandaag 

Mijn naam is Arno Aardoom, 
4e jaars priesterstudent van 
ons bisdom Rotterdam en ver-
bonden aan vormingscentrum 
Vronesteyn in Voorburg. Een 
plek om te ontdekken of het 
priesterschap echt mijn roe-
ping is. Sowieso wordt ieder 
mens door God geroepen. 
Hij heeft met iedereen een 
persoonlijk plan en neemt het 

initiatief zoals wij in de Bijbel kunnen lezen. Ik kan mij altijd 
goed herkennen in Mozes. God roept maar Mozes heeft allerlei 
redenen waarom hij niet geschikt is. En die redenen had ik ook: 
een priester moet heilig zijn, moet zoveel kunnen/weten en 
wat met al mijn andere plannen. 

Allerlei redenen waarom het priesterschap niet passend leek. 
Tegelijk was er een verlangen dat maar terug bleef keren om 
dienstbaar te mogen zijn aan God, kerk en mensen. Dus ging 
ik mij steeds meer inzetten voor de kerk. Maar het was nooit 
voldoende en naarmate ik de gedachte toeliet om toch het 
priesterschap te overwegen voelde ik steeds meer een grote 
vreugde en merkte ik dat God ging helpen. Helpen in het 
loslaten (ik hoef het niet allemaal zelf te doen, Hij draagt mij) 
en helpen door mensen op je weg die je tot steun zijn. God 
roept blijkbaar heel gewone mensen, net zoals de leerlingen 
die Jezus riep.

Mocht het priesterschap of diaconaat u op een bepaalde ma-
nier aanspreken of een bepaald verlangen bij u opwekken, 
ga dan zeker het gesprek aan met uw pastor of neem contact 
op met vormingscentrum Vronesteyn om samen te verken-
nen wat uw roeping is. U bent van harte welkom. 

Geloofsvraag
Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, kan dat?
Het lijkt een waarheid als een koe: eerst komt Pasen en vijf-
tig dagen later is het Pinksteren. Eerst vieren we dat Jezus 
is opgestaan, zeven weken later vieren we de komst van de 
Heilige Geest. Pasen en Pinksteren kunnen dus nooit op één 
dag vallen. Toch staat er een tekst in de Bijbel waarin beide 
feesten op één dag samenvallen.

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leer-
lingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze 
bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan 
en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun 
zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze 
de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals 
de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze 
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de Heilige 
Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze verge-
ven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

(Johannes 20:19-23, Nieuwe Bijbelvertaling)”

Jezus blaast over zijn leerlingen en zegt: ‘Ontvang de Heilige 
Geest’. Dat is méér dan een belofte. Hier gebeurt iets. Mét 
dat Jezus deze woorden uitspreekt, ontvangen zijn leerlin-
gen de Heilige Geest. Je kunt deze zin vertalen met: ‘hierbij 
ontvangen jullie de Heilige Geest’. In het Johannes-evangelie 
vallen Pasen en Pinksteren in feite op één dag. Het is Jezus 
zelf die zijn leerlingen de Geest inblaast.Toch is het goed dat 
de kerk de feesten los van elkaar viert. Eerst vieren wij uitge-
breid Pasen (Jezus is verrezen) en 50 dagen later Pinksteren 
(De kerk wordt geboren door de H. Geest).

Diaken André van Aarle
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Ronald Koeleman, pakt groei op weg van verandering
Een week van topdrukte voor het orchideeën bedrijf van Koeleman Potplanten aan de Oostkanaalweg in Ter Aar! Te danken aan 
Internationale Vrouwendag en de aanloop naar moederdag in Engeland, dagen waarop je de belangrijke vrouwen in je leven een 
mooie plant in bloei als kadootje geeft.

door: Anja Niemöller

De verkoopaantallen staan in groot contrast met de maand 
maart van vorig jaar. De komst van het coronavirus sloeg een 
enorm gat in de omzet, alle handel viel stil. Gelukkig herstelde 
zich dat gestaag doordat nu velen meer thuis zijn, en zelf een 
fijne werkomgeving maken door bloemen en planten een plekje 
in huis te geven. 

Leuk staat voorop
Het Koeleman bedrijf is al 3 generaties familie-bedrijf. Naast dat 
dit als broodwinning vandaag en morgen moet draaien, is het 
voor Ronald van kernwaarde dat je vooral een leuk bedrijf hebt. 
Leuk door dat wát je aan de maken bent, leuk met wíe je dat om 
je heen maakt. 

Eerste stappen
Acht jaar geleden op zakenreis in Azië toonde hem dat de steen-
kool brandstof zorgt voor een enorme luchtvervuiling. Slecht 
voor gezondheid van zowel mens als milieu.

Door in het geval van Ronald te zien dat een orchidee plant na 
de 1e bloei weggooien zonde is van alle energie die de plant 
nodig had om te groeien, terwijl de plant meerdere keren kan 
herbloeien. Kan een orchidee niet beter uitgeleend worden met 
een statiegeld-systeem?

Om dit idee uit te werken ging Ronald aan de slag met het 
Groene Brein. Een denktank van wetenschappers die samen met 
ondernemers stappen zetten om duurzaam te werken. Het plan 
voor het laten inleveren van de uitgebloeide planten kreeg vorm. 
Drie jaar geleden startte de verkooproute met Scandinavië waar-

bij er 35.000 planten per jaar voor retour werden ingeleverd.
“Een duurzaam produkt verkoopt zich niet vanzelf. Daarbij hoort 
een compleet verhaal zodat je als klant echt voelt dat je hiermee 
een betere keus maakt”.

Doorontwikkeling
De milieu-winst kan binnenkort ook in Amsterdam in huis ge-
haald worden. Met dit nieuwe plan is Koeleman deelnemer in de 
recycle ophaaldiensten van Amsterdam, en ontwikkelt daar een 
plantenservice. “Deze en toekomstige lokale iniatieven verbinden 
jou als mens meer en meer met de produkten uit eigen regio”.
Waar ben je afgelopen jaar trots op?

De weg van duurzaam ondernemen blijkt de weg van de meeste 
weerstand te zijn. Lachend: “Het gaat me niet snel genoeg maar 
het gaat lukken door te blijven zoeken en ontwikkelen”. De trots 
is er als de beweging in het duurzaam denken & doen de klant 
bereikt. 

Over de toekomst, waar sta je in 2025?
In Ronalds’ visie is dan op het eigen bedrijf de opgevangen 
warmte, via een buur-bedrijf dat kunststof producten zoals plan-
tenemmers maakt, hergebruikt en omgezet naar de groei van 
planten. Er zullen jungle-boxjes met 3 à 4 planten hun weg naar 
de klanten vinden, en ook weer via het plantenhuis terugkomen 
om naar een nieuwe bloei te groeien.

“Eigenlijk”, zegt Ronald, “sta ik al met 1 voet in 2025!”

Clara & Franciscus Ontmoeting

Ontmoeting
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H    H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Paasgroet aan de ouderen

In de periode rond Pasen zal door leden 
van de bezoekgroep een paasgroet aan de 
ouderen (vanaf 81 jaar) worden gebracht. 
Aan de deur zal een wenskaart met kleine 
attentie en palmtakje worden overhan-
digd. Dit ter bemoediging en teken van 
hoop dat aan deze moeilijke tijd weer een 
einde gaat komen. Als het later in het jaar 
mogelijk is zullen we opnieuw langskomen 
en dan echt op bezoek gaan. We hopen 
dan een goed pastoraal gesprek met u te 
kunnen voeren, zoals u dat van ons mag 
verwachten.  

Nieuwe procedure bij 
een uitvaart
Ondanks de vele beperkingen die het 
coronavirus ook voor onze kerkgemeen-
schap met zich meebrengt hebben wij 
niet stil gezeten. Samen met het pastorale 
team hebben wij oude structuren bekeken 
en nieuw plannen gemaakt. Daarbij heb-
ben wij vooral ook naar de toekomst geke-
ken. Eén van de bekeken procedures is de 
kerkelijke uitvaart in onze parochiekern. 
Vele tientallen jaren heeft de heer Jan 
Houdijk met tomeloze passie en energie 
zich ingezet om een mooi, waardig af-
scheid te regelen. Wij zijn hem heel dank-
baar voor de vele uren die hij belangeloos 
voor deze taak beschikbaar was. Voor 
deze veel omvattende taak hebben wij 

meerdere parochianen bereid gevonden 
om hun steentje bij te dragen.
De nieuwe aanbelroute bij een overlijden 
is met ingang van 15 februari 2021 als 
volgt geworden:
Op dinsdag- en woensdagochtend naar 
het secretariaat van 9.00 tot 12.00 uur 
0172-571323.
Als het secretariaat niet open is dan kunt 
u bellen naar:
• Kees en Diana van Egmond 0172-574205 

of 06-21512425
•  Niels Hofkens 06-31070460
•  Frans Dobbe 0172-602172 
 of 06-39795333
Eén van deze personen wordt door de 
begrafenisondernemer gebeld. Zij willen 
u graag helpen om er – in deze moeilijke 
dagen - een mooi, waardig en liefdevol 
afscheid van te maken.

De pastoraatgroep

Afscheid Wim Hijman
Binnen de Petrus en Paulusparochie in Aar-
landerveen is de naam Hijman zeer wel be-
kend. Inmiddels 3 jaar geleden hebben wij 
afscheid genomen van Ans Hijman nadat 
zij vele jaren in de BCP zitting heeft gehad 
en hier later ook voorzitter van werd.

In 2018 werd  een nieuwe start gemaakt 
met een vrijwel compleet nieuwe beheer-
commissie. Gelukkig bleef er met de aan-
wezigheid van Wim Hijman nog wat oude 
kennis over om ons goed te begeleiden en 
misschien ook wel om ons een beetje de 
goede kant op te sturen.

Eind vorig jaar zat ook de termijn van Wim 
er op, na ons acht jaar te hebben gediend. 
Daar Wim best handig is met een stuk 
gereedschap heeft hij in deze jaren de 
portefeuille onderhoud veiliggesteld. Voor 
de kleine klusjes trok hij er zelf vaak op uit 
en voor de wat specialistischere zaken wist 
Wim altijd wel een bekende uit de regio 
aan te dragen die voor een gunstig budget 
de klus kwam klaren.

Gelukkig zien we Wim nog regelmatig bij de 
kerk voor hand- en spandiensten, even een 
externe partij begeleiden die werkzaam-
heden komt uitvoeren, of een van de vele 
klusjes uitvoeren waarvoor hij zichzelf nog 
steeds beschikbaar stelt. Wij willen Wim in 
ieder geval bedanken voor zijn inbreng in 
de beheercommissie de afgelopen jaren. 
Vele malen konden we op jouw ervaring 
rekenen. Bedankt en blijf gezond!
Het afscheid van de een betekent echter 
weer een vacature voor de ander. Naarstig 
zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die 
Wim zijn plek wil komen invullen. Wil je je 
kerk ondersteunen door zitting te nemen 
in de beheercommissie en vanuit deze kant 
een bijdrage leveren aan het ‘parochie zijn’ 
neem dan a.u.b. contact op met de BCP 
(bcp_aarlanderveen@rkgroenehart.nl). Ook 
al is techniek of onderhoud niet direct iets 
waar je je toe aangesproken voelt, binnen 
de commissie is de rolverdeling aan te pas-
sen aan ieders wensen.

Als we de beschrijving bekijken van de 
beheer commissie dan is dat er een die 
zich bezig houdt met de meer zakelijke 
kant van het ‘parochie zijn’. Meer direct 
zijn dit zaken zoals de exploitatie van het 
kerkgebouw en er voor zorgen dat ons ge-
bouw er functioneel, mooi en onderhou-
den uit blijft zien. Ook het stukje gezonde 
financiën en de aandacht voor en contact 
met de vele vrijwilligers vallen hieronder. 
De leden van de beheercommissie zelf zijn 
natuurlijk vrijwilligers en dragen op deze 
manier hun steentje bij aan het behoud 
van de parochie.

BCP

Clara parochie 
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BEDANKT
In november 2020 hebben wij u via een 
bijlage in de Samenstromen verzocht een 
vrijwillige bijdrage van € 12,50 te willen 
doneren om zodoende de uitgave van de 
Samenstromen te blijven garanderen.

Wij zijn zeer onder de indruk van het 
feit dat vele parochianen ons via een 
financiële bijdrage in deze actie gesteund 
hebben en willen u daarvoor van harte 
bedanken.

De Samenstromen is juist in deze corona-
tijd, waarin kerkbezoek door allerlei maat-
regelen tot een minimum moet worden 
teruggebracht, een heel belangrijk com-
municatiemiddel geworden.
Voor parochianen die ons alsnog willen 
ondersteunen noemen wij nogmaals het 
banknummer NL30RAB0 0101303890 ten 
name van H. Clara BCP Aarlanderveen 
waar u onder vermelding van ‘bijdrage pa-
rochieblad’ een bijdrage kunt overmaken.

BCP Aarlanderveen

Palmpasen 
Op zondag 28 maart is het Palmpasen. 
Door de coronamaatregelen kunnen we 
dit jaar geen kinderkerk houden, maar er 
worden wel palmpasenstokken gemaakt. 
Deze worden tijdens de viering door kape-
laan Van Paassen ingezegend. 

Omdat niet alle gezinnen de viering bij 
kunnen wonen, zal de kapelaan na de 
viering buiten in aanwezigheid van de kin-
deren de overige stokken zegenen waarna 
deze bezorgd kunnen worden. Op deze 
manier hopen we toch ouderen en men-
sen in onze parochie die in deze tijd een 
extra steuntje verdienen met onze komst 
te verblijden. 

Voor vragen, informatie, opgeven en het 
ophalen van een palmpasenkruis om 
thuis te versieren kun je contactopnemen 
met:

Sandy Beckers, Walnootstraat 28, Ter Aar, 

tel. 06-22797064 of
Jessika Zevenhoven, Kerkvaartsweg 55, 
Aarlanderveen, tel. 06-43427780
 
Werkgroep Kinderkerk

Rozenhoedje bidden

In de meimaand wordt op elke woensdag-
ochtend het rozenhoedje en de litanie van 
O.L.Vrouw gebeden, telkens om 08.30 uur 
voorafgaand aan de H. Mis.

       Lief en leed

Gedoopt
14 maart   Vesper Bartha Francisca Hoogwerff Kroon, Dochter van 
  Michiel Hoogwerff Kroon en Laura Hoogwerff Kroon-Sanders

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

AarlanderveenH    H Petrus en Pauluskerk

Maria komt bij het graf

Maria kwam bij het graf,

Plotseling daalde er een engel af.

De engel zei: "Wees niet bang,

En dit gesprek dat duurt niet lang.

Jezus is opgestaan uit de dood."

Maria werd helemaal rood.

"Ga naar zijn leerlingen

en vertel hun alle dingen.

In Galilea zul je Jezus vinden

ga dit gesprek en zijn leerlingen

nu met elkaar verbinden."

De engel verdween.

Maria keek naar de zon die scheen.

Maria kwam bij de leerlingen aan,

"Jezus is opgestaan"!
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Palmpasenstok

Het is ontzettend leuk om iemand te ver-
rassen! Mensen die ziek zijn of eenzaam, 
vooral in deze tijd, of mensen die je heel 
erg lief vindt en erg mist. Daarom kunnen 
we voor hen een mooie palmpasenstok 
maken. Maar waar bestaat zo’n palmpa-
senstok nou eigenlijk uit en wat betekent 
het allemaal?

Dat zullen we je uitleggen: We beginnen 
met twee stokken die je aan elkaar vast 
kan maken. Dit wordt een kruis wat sym-
bool staat voor het kruis waarop Jezus 
gestorven is. Vervolgens versieren we de 
stok met de volgende dingen: Het buxus 
takje (palmtak). Dit staat symbool voor 
de intocht in Jeruzalem. Met eitjes. Deze 
staan symbool voor nieuw leven (paaszon-
dag). Met 30 rozijnen. Dat is het symbool 
voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas 
Jezus verraadde. Met 12 snoepjes als sym-
bool voor de 12 apostelen. Als je wilt kun 
je de stok nog versieren met een mooie 
zelfgemaakte kroon of krans als symbool 
voor het koninklijke van Jezus.

En als laatste komt er nog een broodhaan-
tje op. Het brood is het symbool voor het 
breken en delen van het brood door Jezus 
bij het laatste avondmaal. De haan staat 
symbool voor de haan die kraaide nadat 
Petrus 3x had gezegd dat hij Jezus niet 
kende. Als de Palmpasen stok af is mag je 
deze op Palmzondag aan iemand geven. 
Veel plezier met het maken van de stok en 
het weggeven ervan!

Pastoraatgroep Langeraar

Veiling schilderij ‘Oud en 
Nieuw’ voor voegenres-
tauratie
Saskia Versluis heeft een prachtig schil-
derij gemaakt waarop de huidige en de 
voormalige kerk samen staan afgebeeld. 
Zij heeft aangeboden dit schilderij aan de 
kerk te schenken, zodat deze verkocht/
geveild kan worden voor de renovatie van 
de kerk. Saskia vertelt: “Na het vinden van 
een oude foto van de oude Langeraarse 
kerk (1853-1902) ontstond bij mij het idee 
om de 2 kerken tezamen op één doek te 
schilderen. Het was nog best lastig om 
de juiste compositie te verkrijgen, maar 
gelukkig bracht een oom van mij uitkomst: 
met behulp van de meerdere foto’s die 
hij had van beide kerken uit de periode 
van de bouw van de nieuwe kerk kon ik 
de juiste compositie bepalen. Toen ik de 
schets had gemaakt op een doek van 60 x 
80 cm, bleek er nét geen plaats meer voor 
de haan op de nieuwe kerk. Dat heb ik 
maar zo gelaten. Bij het schilderen heb ik 
feitelijk alleen met witte en bruine (acryl-) 
verf gewerkt. 

De klus nam gedurende een periode van 
ruim 4 maanden (eind september 2019 
tot februari 2020) maar liefst 60 uur in be-
slag. Maar over het eindresultaat was en 
ben ik beslist tevreden. Al gedurende het 
schilderen ontstond bij mij het idee om 

dit schilderij aan de kerk te schenken voor 
de verkoop. Toen het af was begon ik wel 
even te twijfelen, maar ik wil heel graag 
de kerk steunen. En wat is er mooier om 
dat op déze manier te doen: ik bied het 
schilderij aan ter veiling; en de volledige 
opbrengst is ter ondersteuning van het 
project voegenrestauratie.”

Schildershoekje by Sas Saskia Versluis-
Hölscher

De veiling

• Bekijken van het pronkstuk: 
 Vanaf 17 april te bezichtigen in de 
 H. Adrianuskerk.
• Het uitbrengen van een bod kan van 

17 april tot en met 11 juni. Dan sluit de 
veiling.

• Bieden kan vanaf € 400,- .
• Bieden optie 1: een briefje in een geslo-

ten envelop, met bod en contactgege-
vens. In te leveren bij de pastorie. Op 
de envelop vermelden:   bod 
schilderij.

• Bieden optie 2: een email met bod en 
naam + tel.nr naar:  bcp_langeraar@rk-
groenehart.nl Voor beide opties geldt: 
uitsluitend de penningmeester kan de 
biedingen inzien. Uw bod is gegaran-
deerd anoniem.

• Tussentijds wordt regelmatig gemeld 

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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wat het tot dan hoogste (anonieme) bod 
is. Dit gebeurt via de site www.rkgroe-
nehart.nl/locaties/langeraar. En via twee 
Facebookpagina’s: HH Clara en 

 Franciscus  en Schildershoekje by Sas.
• Op zondag 13 juni wordt na afloop van 

de viering het schilderij uitgereikt aan 
de hoogste bieder.

En ook : Het schilderij in het klein. Een 
pracht cadeau voor uzelf of voor uw vrien-
den en familie.
Vanaf 1 april is er ook een mooie fo-
tokaart van het schilderij te koop: een 
prachtige foto, op 350 gram dik papier, 
gecoat en in de afmetingen 21x28 cm. 
Voor slechts € 5,-. Verkooppunten:

• Spar Langeraar, 
 Strooplikker 19 Langeraar.
• Na elke weekendviering bij de gast-

vrouw of heer achter in de kerk. Neem 
gepast geld mee !!

• Bestellen per mail via bcp_langeraar@
rkgroenehart.nl . Vermeld duidelijk het 
aantal en uw naam en adresgegevens. 

Maak het juiste bedrag over naar reke-
ningnummer NL82RABO0300301170 
o.v.v.:“fotokaart” én uw naam en adres. 
Kort daarna bezorgen wij fotokaart 
bij thuis. Via de post of direct in uw 
brievenbus.

Vanaf de Adrianustoren
• Wij zijn op weg naar Pasen.

• De paasweek is een periode; een tijd en 
duurt 7 dagen die vooraf gaat aan Pa-
sen. Bijbelse gebeurtenissen zoals de 
aankomst van  Jezus in Jeruzalem, het 
laatste avondmaal, de passie van Chris-
tus en de verrijzenis van Jezus, op de 
derde dag na zijn kruisiging.

• Op zaterdag 27 maart om 19.00 uur 
wordt palmzaterdag gevierd. Na de 
viering worden de gewijde palmtakjes 
in manden in de torenkapel gezet.

• In onze kerk vindt het H. Paastriduüm 
plaats. Het begint op Witte Donderdag 
en loopt tot en met paaszondag. De 

viering op Witte Donderdag is om 19.00 
uur. Op Goede Vrijdag 2 april wordt 
om 15.00 uur de kruisweg gebeden 
en om 19.00 uur is er een gebedsvie-
ring. De paaswake zal plaatsvinden op 
zaterdag 3 april om 21.30 uur. Mocht 
de avondklok nog niet zijn opgeheven 
dan wordt de Paaswake gehouden om 
18.00 uur. De viering wordt in besloten 
kring gehouden en is niet toegankelijk 
voor publiek! De viering is te volgen via 
rk.groenehart.nl. Op eerste paasdag 
is de viering om 11.15 uur. Op maan-
dag 5 april, tweede paasdag, is in de 
Claraparochie alleen in Langeraar een 
eucharistieviering om 10.00 uur. Voor 
het bijwonen van de vieringen dient u 
zich van te voren op te geven bij het 
secretariaat.

• Zondag 25 april is het Roepingenzon-
dag. De kerk besteedt aandacht aan 
de roeping tot het priesterschap, het 
diaconaat en het religieus leven. De 
gelovigen worden op deze ‘Wereldge-
bedsdag voor roepingen’ opgeroepen 
in het bijzonder te bidden voor nieuwe 
pastores (‘herders’) in de kerk..

• De afgelopen maanden heeft de pasto-
raatgroep online vergaderd. Wij hopen 
dat het overleg op 4 april weer met 
elkaar kan plaatsvinden!

• Wij wensen u een fijn paasfeest.

LangeraarH    H Petrus en Pauluskerk

40 dagen zijn lang genoeg

Veertig dagen zijn lang genoeg
om stil te blijven staan.

Was het de straf die Hij droeg
of is het anders gegaan

Jezus als offer
of slachtoffer

twee verschillende vragen.
Onder het kruis

beseffen we Zijn kracht
dat Hij het wel heeft
gedaan en volbracht.

Gedragen.

Veertig dagen zijn lang genoeg
om in beweging te komen.

Hem te zalven en te begraven
met tranen die stromen.

Door God verlaten
of door mensen verraden
twee manieren van zien

met eerbied bedekt.
Maar bij het lege graf
vertellen en verhalen

dat Hij leeft en is
opgewekt.

(c) Ramon Mangold / Katholiekleven.nl
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VASTENACTIE

Het coronavirus en de lockdown veroor-
zaakt een onzichtbare ramp in de arme 
landen. Door de reisbeperkingen zijn 
ziekenhuizen en medische hulpposten 
slecht bereikbaar, zieken en zwangeren 
moeten hier te voet naar toe voor hulp.
Bedrijfssluitingen leiden vooral bij daglo-
ners tot ontslagen. Zij zitten dus zonder 
geld thuis en dat leidt tot nog meer on-
dervoeding.

Door schoolsluitingen missen de kinde-
ren niet alleen de lessen, maar ook hun 
schoolmaaltijd. Het is voor vele kinderen 
de enige warme maaltijd die ze op een 
dag krijgen.

De stijging van misdaadcijfer en seksueel 
geweld leiden tot meer tienerzwanger-
schappen.

Vastenactie biedt noodhulp met voed-
selpakketten, openlucht klasjes, zij geeft 
voorlichting om infectie te voorkomen 
door middel van zeep, thermometers, 
mondkapjes, maskers en handschoenen.
Wilt u de kwetsbare gemeenschappen 
helpen overleven?

IBAN nr. NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag

Pas op voor 
internetcriminelen!
E-mail, internet en social media zijn niet 
meer weg te denken uit onze samenleving. 
Het heeft fantastische voordelen, maar 
er zijn ook nadelen, en criminelen ma-
ken daar gebruik van. Criminelen maken 
bijvoorbeeld gebruik van Gmail om een 
nieuw e-mailadres aan te maken dat er ge-
loofwaardig uitziet. Daarmee versturen ze 
een bericht waarin ze zeggen de pastoor te 
zijn en om een geldelijke bijdrage vragen. 
Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel 
weinig af van het echte e-mailadres van de 
pastoor of een ander lid van het pastoraal 
team. De pastoor zal echter nooit in een 
mail om een bijdrage of iets dergelijks vra-
gen. Bovendien zijn mails van een lid van 
het pastoraal team in onze federatie altijd 
afkomstig vanaf een @rkgroenehart.nl-
adres. En niet vanaf een Hotmail-, Gmail- 
of ander adres.

Veel werkgroepen en commissies in onze 
federatie hebben een mail-adres van de 
kerk, bijvoorbeeld parochiebestuur@
rkgroenehart.nl. We zien soms mails bin-
nenkomen die zogenaamd vanuit dat-
zelfde adres zijn verzonden. Daarin wordt 
gevraagd om op een link te klikken voor 
meer informatie. Of er wordt geschreven 
dat via de gehackte camera op de pc of 
laptop opnamen zijn gemaakt die ze open-
baar willen maken. Tenzij je een bedrag in 
bitcoins betaalt. Allemaal nep natuurlijk.

Dus: nooit klikken op een link die je niet 
vertrouwt en zeker nooit in een mail die 
afkomstig is van een onbekende. Check al-
tijd het mail-adres om te kijken of het geen 

alias is (via Eigenschappen, Brongegevens 
of dergelijke, want daarin zie je de echte 
afzender). Tips over hoe je een nep e-mail 
kunt herkennen lees je onder andere op 
www.rkkerk.nl/avg/.

Zorg dat je beveiliging van je e-mailboxen 
en je internet up-to-date is.

Heb je vragen? Neem contact op met het 
centrale secretariaat in Langeraar (info@
rkgroenehart.nl, tel. 0172-609538). 

Het federatiebestuur

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

        Lief en leed

Overleden
5 maart  Petronella Joanna Nel van Schie   90 jaar
6 maart Cornelia Maria Kempen – van Schie (Corrie) 94 jaar

(c) Ramon Mangold / Katholiekleven.nl
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Vanuit de Pastoraatgroep
Maart roert zijn staart. Zo kun je de ijzers 
onderbinden en sneeuwballen gooien en 
zo zit je lekker buiten in het voorjaarszon-
netje. Het is alweer een jaar geleden dat 
corona ons in de greep nam en ons nog 
steeds houdt. Aanstaande zondag is het 
Palmzondag. De palmtakken zullen ge-
zegend worden en na de viering worden 
uitgedeeld. De palmtakken zullen in witte 
manden in het portaal blijven staan, zodat 
u na een doordeweekse viering ook een 
palmtakje mee kunt nemen.

In vergelijking met vorig jaar, toen alle 
kerken gesloten waren, mogen we nu wel 
vieren met 30 mensen per viering.
We zijn nu in de Goede Week beland.
Het Heilig Triduüm, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag wordt via 
de livestream op YouTube uitgezonden: 
tv.rkgroenehart.nl

Wilt u de vieringen van Witte Donderdag 
en/of Goede Vrijdag in Langeraar bijwo-
nen, dan dient u zichzelf op te geven bij 
het secretariaat van Langeraar.
Dit kan van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 
uur tot  12.00 uur, het telefoonnummer is: 
0172-602130.

Op eerste paasdag zijn er vieringen in 
onze kerken. In Nieuwveen om 9.15 uur en 
diaken van Aarle is de voorganger.
In Zevenhoven om 11.15 uur en pastoor 
Van der Bie is de voorganger. U dient zich 
ook voor deze vieringen te registeren.

Tweede paasdag is er een viering in Lan-
geraar om 10.00 uur. Als u via de MOV een 
paasbrood besteld heeft, hopen wij van 
harte dat u deze gebakken heeft, maar 
vooral dat deze gelukt is en lekker heeft 
gesmaakt.

Ondanks de coronatijd wensen wij u, ook 

namens het pastoraal team, een zalig 
paasfeest toe.

Pastoraatsgroep Nieuwveen/Zevenhoven en 
diaken Van Aarle

Actie Kerkbalans 2021
Alweer ruim een maand onderweg met 
de Actie Kerkbalans 2021. Als u dit leest 
hebben wij een bedrag van ruim € 20.000 
ontvangen. Een mooi bedrag, maar we zijn 
nog lang niet aan het bedrag van 2020.
Van de bijna 1.000 brieven die zijn ver-
stuurd heeft 24% van de parochianen een 
bijdrage overgemaakt. Voor het eerst kan 
via een QR-code worden betaald, tot op he-
den is daar 30x gebruik van gemaakt; best 
een goede score voor een eerste keer. 

Daarnaast hebben 34 parochianen een 
bijdrage overgemaakt die of afgelopen jaar 
in Nieuwveen zijn komen wonen of paro-
chianen die in 2020 geen bijdrage hebben 
betaald.

Aan alle parochianen die inmiddels een 
bijdrage hebben overgemaakt: Hartelijk 
bedankt! Aan u (ruim75%) die nog geen 
bijdrage heeft overgemaakt zouden wij 
willen vragen dit a.u.b. alsnog te doen. De 
kerk heeft dit hard nodig.

U kunt dit doen door een bedrag over te 
maken op bankrekening NL42 RABO 0300 
3042 18 t.n.v. Parochie H. Clara BCP Nieuw-
veen. Wilt u daarbij het nummer vermel-
den 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 bijdrage.

Namens de Beheercommissie
Harry Burgmeijer, penningmeester

Ledenadministratie
Beste parochianen,
Communicatie is heel belangrijk vooral in 
deze moeilijke tijd. Omdat er nu minder 
mensen naar de kerk kunnen of durven 
komen wegens corona is het ook voor ons 
niet zo makkelijk om u te bereiken. 
Als wij uw e-mailadres hebben kunnen wij 
u centraal vanuit de ledenadministratie 
een bericht sturen over wijzigingen van 
vieringen, activiteiten of andere informatie 
die voor onze parochiekern H. Nicolaas 
en dus ook voor u van belang is. Ook voor 
een goede uitvoering van de AVG kan een 
e-mailadres heel belangrijk zijn. Graag uw 
mail met e-mailadres sturen aan:
ledenadministratie.nieuwveen@rkgroenehart.nl 
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ledenadministratie Parochiekern H. Nicolaas

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 13 april 9.00 uur eucharistie.  Voorganger kapelaan Van Paassen
Dinsdag 27 april 9.00 uur eucharistie. Voorganger kapelaan Van Paassen 

Clara parochie 

Lief en leed

Overleden
 5 maart   Selinia Wilhelmina Maria (Lien) Bosman-van der Voort  93 jaar 

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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H. Nicolaaskerk Clara Nieuwveen

Begraafplaats
De begraafplaats achter onze H. Nicolaas-
kerk in Nieuwveen is in gebruik om overle-
den parochianen een laatste rustplaats te 
bieden. Dit kan zijn in een algemeen graf, 
een particulier graf of in een nis in de ur-
nenmuur.

Om de mogelijkheid tot begraven in de 
toekomst enigszins veilig te stellen is het 
noodzakelijk dat een aantal 
- particuliere graven, waarvan de rechten 

zijn opgezegd
- algemene graven waarvan de looptijd van 

10 jaren ruimschoots is verstreken
 worden geruimd. 

Daarom is besloten om in de loop van dit 
jaar hiermee een aanvang te nemen. Dit 
betreft dan met name de algemene graven 
in de vakken D en E. en een beperkt aantal 
particuliere graven gelegen nabij de eer-
dergenoemde vakken.
Als de ruiming klaar is zullen een aantal 
paden breder worden gemaakt om in 
de toekomst makkelijker mechanisch te 
kunnen delven en daarna zal de ruimte 
geschikt worden gemaakt voor nieuw uit 
te geven graven. We werken nu aan een 
ruimingsplan waarin we zo goed mogelijk 
beschrijven wat de aanpak is, wanneer de 
ruiming gaat plaatsvinden en hoe de herin-
richting moet worden.

Alle nabestaanden of andere betrokkenen 
van te ruimen graven, die in de admini-
stratie van de begraafplaats staan, zullen 
tijdig een brief ontvangen van de ruiming. 
Wij willen u hierbij alvast vragen na te gaan 
denken wat u eventueel met de grafmonu-
menten zou willen doen.
Als u nu al vragen heeft kunt u deze mailen 
naar: Begraafplaats.Nieuwveen@rkgroene-
hart.nl

Administratie Begraafplaats 
Parochiekern H. Nicolaas

Goede Week Wandeling
Van Palmzondag 28 maart t/m 
tweede paasdag 
In de Goede Week kunt u in de Nicolaashof 
een wandeling maken langs alles wat er in 

de Goede Week gebeurd is, maar dan in 
een eigentijds jasje. Met vragen om over 
na te denken en hedendaagse bijpassende 
liedteksten.

Schoonmaak
Hebt u dat nu ook: dat je op een bepaald 
moment zegt: nu is het echt tijd om even 
de bezem er door te halen. Dat dacht de 
BCP ook. En dan is het begin van de vas-
tentijd een mooi moment!

Op 20 februari kwam een klein groepje 
van 6 mensen naar de kerk om op corona 
veilige manier een zo groot mogelijke 
schoonmaak te houden. Niet alles kwam 
aan de beurt, maar alles zag er aan het 
eind van de ochtend toch spic en span uit. 
Ook al mogen er minder mensen in de kerk 
komen, zij hebben vast die avond geroken 
en gezien hoe schoon het was. Harry, Piet, 
Miranda, Annet, Ton en Riet: Hartelijk be-
dankt.

Nieuwe en verrassende 
expositie in de etalage van 
Jacq Stouten Nieuwveen

In de maanden februari, maart en april, zijn 
dit keer iconen te bewonderen in de eta-
lage van Jacq Stouten in Nieuwveen.
Wil Tuinenburg uit Alphen aan de Rijn heeft 
de iconen gemaakt. Na haar pensionering 
heeft ze hiervoor de cursus gevolgd in het 
Ignatiushuis te Amsterdam.

Wil vertelt:
De oorsprong van de iconen ligt in de Or-
thodoxe traditie en worden geschilderd in 
de sfeer van gebed (muziek) Het maken 
van een icoon is een gewijde handeling. 
Het ‘doorgeven’ van het heilsmysterie. De 
schilder is intermediair, de doorgever. 
Het zijn altijd religieuze afbeeldingen die 
volgens een bepaalde volgorde geschilderd 
worden. Het begint met de plank die op 
een speciale manier geprepareerd wordt. 
Voor de plank beschilderd kan worden 
heeft hij een goede ondergrond nodig.
Die bestaat over een papje van champagne 
krijt en gelatine.

Hier wordt de plank 7 maal in wisselende 
richtingen ingesmeerd.

Uiteindelijk door schuren gepolijst. Door 
dit zorgvuldig te doen wordt het schilderen
ook makkelijker mooier. Soms wordt er 
ook eerst linnen opgebracht.

Er wordt geschilderd met eigeel, pigment 
en water. De verf wordt volgens een be-
paalde volgorde aangebracht. Eerst het 
goud, het licht, dan de aarde en vervolgens 
van donker naar licht.

We zien in de etalage onder andere: De 
icoon van het zwijgen en Miquel Stoer en 
Fier. Dit zijn iconen die Wil het mooiste en 
bijzonderste vindt. Als u komt kijken ziet u 
een aantal iconen op de bidstoel prijken, 
helemaal in stijl. Het is eigenlijk een duo 
expositie, want Wil haar nicht vult het an-
dere deel van de  etalage. 

Marie-José Kleibrink-Koeleman woont en 
werkt in Nieuwveen. Zij is samen met Jacq 
begonnen om de etalages te vullen met 
kunst, nadat hij gestopt was met zijn win-
kel. Inmiddels zijn we al ruim 6 jaar verder 
en vele exposanten hebben vol trots hun 
kunst laten zien.

Het werk van Marie-José is gevarieerd, dit 
komt door haar brede interesse in oude en 
nieuwe technieken en mede door de op-
leiding die ze volgt. Toch is haar handteke-
ning duidelijk. Een losse toets, veel kleur en 
diverse technieken. En…! Achter elk schil-
derij zit een verhaal. Kinderen uit Nieuw-
veen kennen Marie-José ook van de Bende, 
want als deze actieve jeugdorganisatie iets 
creatiefs doet, is ze er vaak bij. 

Nieuwsgierig geworden na dit verhaal? 
Kom kijken in de Dorpsstraat van Nieuw-
veen. Het is het bekijken zeker waard.
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Clara parochie 

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Martinus deelt mee

En nog steeds de avondklok…, dit keer 
geen sneeuw als ik dit stukje schrijf maar 
zuidwester storm. Het lijkt een beetje op 
de onrust die veel mensen voelen over 
de opgelegde beperkingen. “We gaan ten 
onder Heer, wordt wakker, redt ons”, rie-
pen de leerlingen op het meer van Galilea 
tot de slapende Jezus. Heb vertrouwen, de 
storm gaat wel weer liggen. We varen door 
de vastentijd op weg naar het Licht van Pa-
sen. We komen daarbij langs Palmzondag 
en de Goede of Stille Week. 

In samenwerking met de buitenschoolse 
opvang en basisschool zijn tekeningen ver-
spreid om thuis palmpaasstokken te ma-
ken. De kinderen worden uitgenodigd om 
na de viering van 9.15 uur op Palmzondag 
op het kerkplein naar het intochtsverhaal 
te luisteren en hun palmpaasstokken aan 
pastor Van de Reep te laten zien. Na de 
zegen mogen de kinderen hun stokken 
wegbrengen naar mensen die de extra 
aandacht nodig hebben. 

In de Goede Week is er in Noorden alleen 
op vrijdagmiddag een Kruiswegdienst om 
15.00 uur. De Witte Donderdag-, Goede 
Vrijdagviering en de Paaswake zijn voor de 
hele Claraparochie in Langeraar. Het aan-
tal beschikbare plaatsen is daar beperkt, 
zodat opgave vooraf noodzakelijk is om 
teleurstelling  aan de deur te voorkomen. 
De aanvangstijden vindt u in het schema 
achterin de Samenstromen. Omdat de tra-
ditionele kruisverering na de kruisweg in 
de kerk niet mogelijk is, zal er vanaf Goede 
Vrijdag tot eerste paasdag in de tuin van 
de pastorie een houten kruis staan met de 
mogelijkheid om bloemen aan te hangen. 
Wij hopen dat veel parochianen door het 

brengen van een bloem hun betrokken-
heid tonen en hun geloof uitdragen dat 
het lijden en sterven niet het eindpunt is 
en het leven zal overwinnen.

Eerste paasdag vieren we de opstanding 
van de Heer om 11.15 uur met een eucha-
ristieviering die wordt voorgegaan door 
pastor Van der Bie. De zang wordt ver-
zorgd door leden van Cantabo en Waim-
baji. De viering op tweede paasdag is weer 
alleen in Langeraar.

De pastoraatgroep

Lieve parochianen,

Ik heb in de vasten-bezinningstijd,
samen met Jan honderd kaarten ver-
spreid.

Daarop heb ik een gedicht geschreven,
waarmee ik de liefde door wil geven!

Op weg naar Pasen: 
Feest van Hoop en Licht;
samen staan we op, er is weer uitzicht.
Het coronavirus wordt verdreven;
Zalig Pasen gewenst: Hoop doet leven!

Met warme liefdevolle groeten van
Emmie Tersteeg en haar "postbode" Jan!

De Regenboog

Wat is het een prachtig gezicht,
wanneer de regenboog is verschenen,
nadat de regen bijna is verdwenen:
schitterende kleuren in het zonlicht!

Rood, oranje, geel en groen,
een wonder van de natuur:

meestal van korte duur,
tijdens het zomerseizoen!

Blauw, indigo en violet,
alle kleuren van de regenboog:

het is een lust voor het oog,
als men er goed op let!

God heeft deze boog ingesteld,
als teken van Zijn verbond gegeven,

voor heel het aardse leven,
zoals het in de Bijbel is verteld!

Nooit zal er weer een 
zondvloed komen,

zoals het ooit eens is geschied,
over heel het aards gebied;

nooit zal er weer zoveel water stromen!

Kijk maar naar omhoog,
geloof God op zijn woord:

Hij draagt deze wereld voort
en plaatst Zijn regenboog!

Lief en leed

Overleden
10 februari    Ton Vianen  78 jaar 
Gedoopt
28 februari  Anouk van Smoorenburg, dochter van Margriet en 
   Arjan van Smoorenburg - van de Meer

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Een lied in de bomen

Van alle kanten komt het licht,                                                                                                                                   
met een ontwapenende vrolijkheid.                                                                                                                                     
Het heeft de aarde aangestoken.

Paasbloemen, ingetogen 
en uitbundig tegelijk                                                                                                               
spreken volmondig hun vertrouwen 
in de lente uit.                                                                                                          
Zij hebben het gehoord, 
het scheppingswoord                                                                                                   
dat door geen grafschrift overstemd wordt:                                                                                                             
“Sta op, zo kwetsbaar als je bent.                                                                                                                                    
En bloei, geestdriftig en met overgave.” 

Hoog en onzichtbaar in de bomen                                                                                                                                     
wordt een lied gezongen dat 
de ziel geneest.  
Over de hoop die onontvreemdbaar wordt,                                                                                                             
over de liefde die met zacht kracht                                                                                                                                  
de dood kan overwinnen.

Als het onooglijke zaad het nieuwe                                                                                                                                  
zo veelvoudig in zich draagt,                                                                                                                                    
waarom dan jij niet, lieve mens?                                                                                                                                            
Jij, al geboren met dat grenzeloze 
in de ogen.

Uit: Voor wie woorden zoekt
van Kris Gelaude

Het komt!

En zo kon het zomaar gebeuren dat 
we de ene week nog te maken had-
den met 15 graden vorst en dat we 
een week later heerlijk in de tuin in het 
zonnetje zaten. En wat zag je mensen 
herademen. Die twee weken winter 
waren heerlijk en menigeen heeft 
genoten van ijs en sneeuw, maar dat 
plotselinge cadeau van hierboven 
maakte ons ook erg blij.  

Zo’n hele lange winter, waarin we ons-
zelf soms moeten dwingen om toch 
elke dag een luchtje te scheppen, zo’n 
hele lange winter met al zijn beperkin-
gen, hij wekt zo’n ongelofelijk verlan-
gen naar licht en naar warmte. Toen 
die warmte dan uiteindelijk kwam, be-
gon het genieten. We gingen nog net 
niet zover dat we onze zomerjassen 
opzochten, want ja, ‘het windje blijft 
toch kil, hè?’ maar massaal stapten we 
op de fiets of zochten een luw plekje in 
de tuin om de zon op ons lijf te voelen. 

Die winter, ach, we zingen het wel uit, 
maar het kan ons niet snel genoeg 
lente worden. Soms voelt het ook in 
onze kerk een beetje alsof er een 

 
 
 
 

lange, stille winter heerst. Natuurlijk, 
we proberen zo goed en zo kwaad als 
het gaat om te vieren, we stoken van 
tevoren de kerk lekker warm, maar 
met maar dertig mensen in de kerk, 
met weinig zang, geen koffie na afloop 
blijft het toch voor velen een onbevre-
digend gevoel. Je wilt vieren, met alle 
toeters en bellen! Wat willen we niet 
graag uit volle borst zingen, wat willen 
we niet graag weer met velen in de 
banken schuiven en na afloop van de 
viering elkaar weer ontmoeten bij een 
kopje koffie. 

Toch, lieve mensen, die denkbeeldige 
lente zal er ook in de kerk weer ko-
men. Zo langzamerhand zijn steeds 
meer mensen ingeënt en kunnen we 
gaan aftellen naar beter tijden. Kijk 
naar de narcissen, de sneeuwklokjes, 
de krokussen en alles wat de natuur al 
te bieden heeft. Het nieuwe leven wint 
het altijd van de winter. 

En zo zullen we ook in onze kerk ooit 
weer mogen vieren als vanouds.

Houd hoop! 

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 9 april om 9.00 uur   eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
Vrijdag 23 april om 9.00 uur  eucharistieviering met pastoor Glas
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Welkom
Welkom bij parochiekern Hoogmade-
Woubrugge. De Goede Week: een tijd 
intens beleefd door katholieken over 
de hele wereld. Het is een week met 
symboliek en vieringen, die tradities zijn 
geworden. Het gaat om de laatste dagen 
van het leven van Jezus op aarde en zijn 
verrijzenis. Door de coronamaatregelen, 
zal Pasen anders zijn. Voor de Paasvie-
ringen verwijzen we naar de paasgroet, 
die meekomt met deze Samenstromen. 
De pastoraatgroep heeft samen met 13 
schilders hard gewerkt om de afgebran-
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in te 
richten voor meditatie. 

Palmzondag
Op Palmzondag is er een kinderviering. 
Traditiegetrouw maken de kinderen 
voor ouderen binnen onze parochie. 
Op zondag 28 maart is er een viering, 
alleen voor de kinderen en hun ouders, 
waar de Palmpasenstokken gezegend 
worden. De viering is van 11.45 tot 12.15 
uur. Er is muziek, zegening en optocht 
met de Palmpaasstokken, het verhaal 
van Palmzondag, en we bidden. Samen 
zorgen wij ervoor dat de ouderen in 
onze parochiekern een lichtpuntje ont-
vangen. 

Werkgroep familievieringen: Heidi van 
Dam, Vera Nieuwenhuizen, Merel Willem-
sen, Emely Rimmelzwaan 

PS: Hou op eerste paasdag een plekje vrij 
in de agenda voor een leuke activiteit. 

Kom kruiswegstaties
bewonderen

Er wordt hard gewerkt door de schilders 
om de 14, ja misschien zelfs 15 staties 
af te krijgen voor de Goede Week. De 
schilderijen worden in onze afgebrande 
kerk opgehangen. U kunt naar onze kerk 
komen voor een moment van meditatie. 
Na de viering van Palmzondag zal de 
eerste bezichtiging geopend worden 
rond 10:45 uur. Pastor Hoogenbosch 
zal aanwezig zijn en we zullen vragen of 
Har Meijer langs kan komen om de kerk 
te openen. Houdt de nieuwsbrief of het 
inlegvel in de gaten voor informatie. De 
kerk is geopend Palmzondag 28 maart 
van 10.45 tot 12:00 uur en van 14.30 
tot 16.30 uur. Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en paaszaterdag van 14.30 tot 
16.30 uur. Eerste en tweede paasdag 
komen er misschien ook bij. We zijn 
super dankbaar, dat de volgende kun-
stenaars en schilderessen vol creativiteit 
aan de staties gewerkt hebben: Femke 
Swagerman, Betty en Henk Bank, Aad 
van Leijden, Germaine Walburg, Paul 
Waardhuizen, Madelief en Mirthe van 
‘Ter Does’, Cees Waardhuizen, Meilan 
en Wies van ‘Ter Does’, Nicolette van 
Uffelen, Henk Brunt, Nico van Putten en 
ondergetekende. U bent uitgenodigd om 
te komen kijken en te bidden.

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

Iedere parochiekern draait op vrijwil-
ligers. Deze groep mensen zet zich in 
voor het reilen en zeilen van de geloofs-
gemeenschap. 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 derde groep: MOV.

Wat ik doe….. Missie, 
Vrede en Ontwikkeling 

Waarom kies je voor deze organisatie: 
het M.O.V.? Mensen helpen in ontwik-
kelingslanden? Het lijkt zo’n ver van mijn 
bed show. En juist door de kleinschalige 
projecten van de Advent- en Vastenactie 
is het dichtbij. Wat leuk is, dat je vrijwil-
ligers uit de federatie leert kennen. Het 
begint in oktober dan komen we bij 
elkaar om een project voor de Advent te 
kiezen. De bisschoppelijke Vastenactie 
geeft keuze uit vijf projecten. Deze zijn 
altijd voor moeder en kind. Moeilijk is 
de keuze, want alle projecten zijn nodig. 
Vorig jaar hebben we gekozen voor ge-
zinnen in de Congo. Om u op de hoogte 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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te brengen van ons project hangen we in 
Woubrugge/Hoogmade tijdens de Ad-
vent posters op en lezen een verhaaltje 
voor over het gekozen doel en vragen 
een bijdrage tijdens de collecte. Novem-
ber is de landelijke startdag van de Vas-
tenactie, een informatieve dag. In januari 
evalueren we samen met de kernen van 
de Franciscus de advent en bespreken 
we de acties die we gaan ondernemen 
tijdens de vastentijd. In Hoogmade is 
er al jaren een vastenmaaltijd. Niet al-
leen bijzondere gerechten maar ook een 
gezellig samenzijn. Met de kooksters 
zoeken we recepten uit het land waar 
we actie voor houden. De kooksters 
hebben een jarenlange ervaring, dat is 
fijn om mee te werken. Na een heerlijke 
soep, de bijzondere gerechten sluiten we 
af met een kopje koffie of thee en een 
bijdrage. Bij de COOP houden we een 
koffiestop. De naam zegt het al; stop-
pen voor een kopje koffie, hiervoor een 
kleine bijdrage. De laatste jaren heeft de 
Vastenactie leuke lesprogramma’s voor 
de basisscholen. Er is een informatieve 
film; kinderen uit het land waar de actie 
voor wordt gehouden vertellen over hun 
land. In 2019 hadden we een eigen pro-
ject. Een project voor schoon drinkwater 
in Tanzania. Het project heette KINKO-C. 
Het was een fijne samenwerking met 
een ervaren echtpaar uit Leimuiden die 
10 jaar hadden gewerkt in Tanzania. Zij 
kwamen hierover vertellen. Dan is het 
geen ver van mijn bed show meer. Twan 
en ik doen het nu al een paar jaar samen 
en dat gaat heel goed. En het zou nog 
beter gaan als iemand ons kwam helpen. 
Helpen met iets te doen voor iemand ver 
van ons bed.

Twan Goes tel. 0172-518178 en 
Jeanne Borst tel.071-5012342

Wie wil er meehelpen 
aan het boek over de 
kerk van Hoogmade? 
Hans van den Wereld is een boek aan 
het schrijven over het kerkelijk leven in 

Hoogmade (voor en na de brand). Hij 
zoekt hulp om oude foto’s in te kleuren. 
U krijgt zwart-wit foto’s, die u op de com-
puter inkleurt. Doe mee en help mee om 
dit unieke boek tot publicatie te bren-
gen. Interesse? Stuur een email naar 
hansvanderwereld@gmail.com. 

Het licht staat op 
kopergroen

Wat een zonnige dag met heugelijk 
nieuws: de kerk mag herbouwd worden. 
Veel inspanning is er geleverd door het 
kerkbestuur en het pastorale team, en 
wij allen konden alleen maar afwachten. 
Soms bekroop ons de angst, stel je voor 
dat het niet doorgaat, en we bleven 
vertrouwen hebben in de “strijders”. Wij, 
stichting de groene punt (.) hebben lang 
niets van ons laten horen, want we wis-
ten en konden niets. En dat 2021 toch 
veelbelovend gaat worden, daar hebben 
wij vertrouwen in.

Onze ideeën zijn niet van tafel en wij 
vragen u mee te denken aan wat we 
kunnen organiseren als de lockdown 
voorbij is. Een kerkveiling staat op het 
programma. Misschien heeft u een  
lumineus idee. Wie weet weer een ‘Heel 
Hoogmade bakt’ festijn. Wij laten spoe-
dig weer iets van ons horen.

Merel Willemsen namens Stichting 
De Groene Punt

Tot slot
U heeft het wellicht al gelezen in de krant. 
De bisschop schrijft: "Het bisdom bestuur 
zegt voorzichtig ja tegen de voorbereiding 
van de herbouw van de kerk in Hoog-
made." Het ja-woord is aan voorwaarden 
verbonden, het is een "ja, mits".

De voorwaarden zijn: gezonde financiële 
exploitatie voor de aankomende 10 jaar, 
vitale geloofsgemeenschap (veel vrijwil-
ligers, goed bezochte vieringen) en een 
overeenstemming over duurzame inrich-
ting van de kerk. Wij bedanken alle vrijwil-
ligers en parochianen voor hun hulp om 
deze eerste mijlpaal te bereiken. We gaan 
op weg naar de volgende mijlpaal, een 
volmondig "JA". Kunnen we op u rekenen?

Er is huiswerk te doen de komende maan-
den. Alle hulp is welkom. Dat kunnen 
kleine bijdragen zijn (zoals het bezoeken 
van de vieringen, een misintentie aanvra-
gen) of grote bijdragen (meedenken over 
de gezonde financiële exploitatie, organi-
satie van een bijzondere viering). 

Laten we met elkaar de bisschop volgen 
in zijn gebed en met elkaar werken aan 
een kerk die ons met elkaar verbindt.

Beheercommissie pastoraatgroep 
Pastor Marjo Hoogenbosch

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk
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Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Bijna weer op volle 
sterkte!
De beheercommissie Leimuiden-Rijn-
saterwoude begint weer een beetje op 
sterkte te komen. In het voorjaar van 
2020 zijn vier bestuursleden gelijktijdig 
afgetreden in verband met het verstrij-
ken van het zittingstermijn. We zijn dan 
ook blij dat we sinds kort 3 nieuwe leden 
hebben kunnen verwelkomen. De vaca-
ture voor een penningmeester staat nog 
open. 

De samenstelling van de BCP is op dit 
moment:
Dhr. Simon van Graas - Voorzitter
Mw. Angela van Haasteren - Secretaris
Dhr. Kees van der Meer - Algemeen lid
Dhr. Cor Rijkelijkhuizen - Algemeen lid
Dhr. Joris Gonggrijp - Algemeen lid

We kijken uit naar een prettige samen-
werking, zowel onderling als met de 
parochianen. 

En heeft u tijd en zin om de vacature van 
penningmeester op u te nemen, u bent 
van harte welkom.

Heeft u vragen, schroom niet om con-
tact met ons op te nemen, we zijn te 
bereiken via het emailadres, Leimuiden_
Rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl.

Nieuws van 
Akkoord
U denkt misschien; is 
Akkoord in een win-
terslaap beland? 
Nee hoor! We zijn nog 

steeds lekker aan het zingen.

De eerste maanden van 2021 hebben 
we digitaal gerepeteerd. Dat was natuur-
lijk even wat anders dan dat we gewend 
waren.

Inmiddels mogen we weer in de kerk 
zingen en dat hebben we dan ook ge-

daan op 13 maart. Daarnaast hebben 
we ook meegewerkt aan de Palmpasen 
viering. Heeft u dat live gemist? Kom dan 
op zondag 11 april om 11.15 uur naar de 
kerk want dan zingen we weer. Lukt dat 
niet? Dan kunt u natuurlijk ook vanuit 
huis meeluisteren.

Twee maanden geleden hebben we nog 
aangegeven dat we weer gaan collecte-
ren voor Jantje Beton. Helaas hebben 
we toch moeten besluiten om het dit 
jaar een keer over te slaan. We vinden 
het erg jammer maar begrijpen dat het 
veiliger is voor iedereen. Natuurlijk mag 
u altijd zelf een bedrag overmaken. In-
formatie hierover vindt u op de website 
van Jantje Beton. 

Tot slot nog een berichtje over Pasen: Er 
komt een (mini) vervolg op de kerstfilm. 
Een mooi verhaal met tekeningen en 
liedjes. De liedjes worden ingezongen 
door de kinderkoren. Wij vinden het zo 
leuk dat we hier weer aan mee mogen 
werken. Kijkt u ook weer?

Meg van der Hoorn

Onze Lieve Vrouw van
de Besloten Tuin, 
Warfhuizen (Gr)

Rituelen zijn er zoveel als er mensen 
zijn. Veelal zijn ze heel oud en is niet 
bekend, hoe ze zijn ontstaan.
Een tamelijk nieuw ritueel speelt zich af 
in de kerk van het Groningse gehucht 
Warfhuizen. Onder leiding van Pater 
Hugo, de enige kluizenaar in Nederland, 
is de verering van Onze-Lieve-Vrouw van 
de Besloten Tuin allengs populairder 
geworden. 
Het beeld, een huilende Madonna, houdt 
altijd een witte zakdoek in haar hand. 
Breng zelf een witte zakdoek mee en 
Pater Hugo wisselt deze om, zodat je de 
zakdoek van Maria mee naar huis neemt. 
Je laat je eigen tranen achter bij Maria.

(bron: De Gerarduskalender)

Nieuws van het Klusteam

De problemen met de riolering onder 
de pastorie zijn op dit moment nog niet 
opgelost.

Er wordt nog hard aan gewerkt. Groot 
materieel is ingezet om het graafwerk 
en het zoeken naar de afvoer te onder-
steunen. Er zijn namelijk geen tekenin-
gen meer van dit historisch gebouw 
beschikbaar.

Wel jammer is het dat het erf achter de 
pastorie helemaal is omgewoeld, in de 
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zoektocht naar de afvoer. Het was al-
lemaal zo keurig netjes maar dat maken 
we weer in orde.

Het belangrijkste is nu, dat de verstop-
ping wordt opgelost. Naderhand zullen 
wij de leidingen in kaart brengen.

Op het kerkhof is een extra verbreed te-
gelpad aangelegd om ook het Jozefhuis 
met droge voeten te kunnen bezoeken.
Diverse grafzerken moesten worden 
rechtgezet en ter plaatse moest bij enke-
le graven het zand worden opgehoogd. 
Het ziet er weer keurig uit.

Intussen is ook een grote berg takken 
versnipperd. De snippers kunnen elders 
goed gebruikt worden om natuurpaden 
in een zogenoemde stiltetuin aan te leg-
gen. Binnenkort zal het gras weer wor-
den gemaaid en het onkruid geschof-
feld. De bedrijvigheid blijft!

Cor Rijkelijkhuizen

Groot onderhoud 
Het komt steeds terug. Ook aan onze 
kerk, de pastorie, de toegangspoort tot 

het kerkhof en de Priester Hendrikzaal 
moet periodiek groot onderhoud wor-
den verricht.

Het gaat om drie rijksmonumenten; te 
weten: de kerk, de pastorie en de toe-
gangspoort.

De toren moet schoongespoten worden, 
zodat het groene mos wordt verwijderd. 
Vervolgens moeten de voegen worden 
gerepareerd en het kerkgebouw rond-
om worden gevoegd.

Het houtwerk van de kerk en de pastorie 
moet hier en daar worden gerepareerd.

Daarna worden de Priester Hendrikzaal, 
de kerk en de pastorie geschilderd.
In de afgelopen tijd zijn voor deze werk-
zaamheden door diverse bedrijven of-
fertes uitgebracht.

Samen met de parochie Heilige Francis-
cus is er een verzoek om een bisschop-
pelijke machtiging gedaan.
De werkzaamheden zullen voorjaar/zo-
mer 2021 worden uitgevoerd.

De werkgroep Groot Onderhoud

Peppelhofviering
Onder voorbehoud is er op vrijdag 16 
april 2021 om 9.30 uur een Eucharistie-
viering in de Peppelhof. De voorganger 
is Kapelaan van Paassen.

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

Ontmoeten
Ontmoeten is de stap durven zetten,

Je ware gezicht durven tonen,

Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven

En je vertrouwen aan iemand schenken,

Weten dat je geborgen bent.

Ontmoeten is niet veel vragen stellen,

aandringen of uitpluizen,

beslag leggen of veroordelen.

Ontmoeten is nooit ‘moeten’

Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.

Ontmoeten geeft nieuwe horizonten 

aan je leven.

Je moet voortaan je kleinheid, 

je onmacht,

Niet meer verbergen,

Je moet ze niet langer alleen dragen,

Er is iemand bij wie je 

altijd terecht kunt.

Erik Stijnen

Sint Jan de Doperkerk Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Palmpasen – 
ophalen palmtakje 

De palmpasenviering is op zaterdag 27 
maart om 19.00 uur in Rijpwetering. Dan 
worden de palmtakjes gezegend en kunt 
u deze mee naar huis nemen. Maar de 
viering mag natuurlijk maar door maxi-
maal 30 mensen bezocht worden. Daar-
om is er daarna ook nog gelegenheid om 
een palmtakje op te halen.
In Rijpwetering staat er een mand met 
palmtakjes in het kerkportaal op maan-
dag 29 maart en woensdag 31 maart van 
9.00 tot 10.30 uur. In Oud Ade is op dins-
dag 30 maart de kerk hiervoor open van 
14.00 tot 16.00 uur.

Kruisweg 
Op woensdag 17 februari is de veertigda-
gentijd begonnen. Een periode van bezin-
ning en versobering ter voorbereiding op 
Pasen, die uitmondt in de Goede Week 
De kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 
uur. Het tijdstip waarop volgens de over-
levering Jezus stierf.

Met elkaar biddend langs de veertien 
afbeeldingen van de lijdensweg van 
Christus. Aansluitend leggen we bloemen 
neer bij het kruis. Van harte worden ook 
de kinderen uitgenodigd om de kruisweg 
mee te lopen en bloemen neer te leggen.
Vrijdag 2 april a.s. om 15.00 uur in de 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Rijp-
wetering.
U bent meer dan welkom. 

Odrada Duivenvoorden en Tineke van Hoorn

Pasen
Op Eerste paasdag is er om 9.15 uur een 
eucharistieviering in Oud Ade. Aanmelden 

kan op de gebruikelijke wijze bij het se-
cretariaat.

Gerard Castelijn overleden
Op 25 februari j.l. overleed Gerardus Jo-
annes Castelijn, weduwnaar van Corrie 
Castelijn - van der Poel. Gerard was een 
betrokken en ondernemend inwoner van 
Rijpwetering.

Hij was vice-voorzitter van het parochie-
bestuur in een bewogen periode. Met 
pastoor J.W.M. Nijman en pater W. Hap-
pel ofm werd namens de parochies van 
Oud Ade, Hoogmade, Rijpwetering en 
Woubrugge gekomen tot de aanstelling 
van een pastoraal werker. 

Voor de naderende restauratie van de 
kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte 
werd gestreden om de verkrijgbare sub-
sidies. De plannen werden opgesteld 
tijdens zijn bestuurstermijn, hij deed 
dat met kennelijk plezier. Na overdracht 
van het vice-voorzitterschap bleef hij de 
vordering van de restauratie begeleiden 
en werd bijna wekelijks vergaderd met 
bouwkundigen. Hij wist velen in te scha-
kelen bij de afwerking van het interieur 
van de kerk; hij kende hun vaardigheden. 
Zo ontstond ook de klussenclub waar hij 
nog lang in meewerkte.

Rustig, zonder stemverheffing, met 
vriendelijke, ernstige of begripvolle ogen 

kon hij zijn mening geven. Zijn inzet van 
die jaren blijft ook nu een oproep aan 
parochianen en plaatsgenoten: Blijf niet 
aarzelen of toekijken, doe mee, laat zien 
dat kerk en parochie waardevol zijn. Laat 
die aandacht niet verslappen. Laat het 
kerkelijk leven niet inzakken. Je doet het 
samen.
Gerard Castelijn overleed op 86 jarige 
leeftijd in Roelofarendsveen, waar hij al 
enige tijd woonde. 

Dat hij nu mag wonen in het Huis van 
onze Heer.

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdag 6 april 9.00 uur Eucharistie.   Voorganger is pastoor J. Glas

Dinsdag 20 april 9.00 uur Eucharistie.   Voorganger is pastoor J. Glas.

Voor deze vieringen hoeft niet te worden gereserveerd.

Dinsdagmorgen in Oud Ade

Lief en leed

Gedoopt
28 februari  Jay Jacob, zoon van Nina Jacob
Overleden
25 februari Gerardus Joannes Castelijn  86 jaar
26 februari Johanna Anna Maria van der Geest-Olyerhoek  79 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
We gaan er voor
Pasen, het is bijna zover! We kijken er 
naar uit en wat er ook gebeurt, elk jaar 
mogen we ons verheugen op dit feest! 
Uiteraard hopen we dat we dit feest 
toch een beetje vieren zoals we zelf het 
liefste doen. Thuis de viering bijwonen 
op de bank met YouTube aan óf toch 
liever in de kerk. Het maakt niet uit, 
want Pasen is het hoe dan ook. De pas-
toraatgroep heeft de afgelopen tijd twee 
nieuwe leden mogen verwelkomen, om 
zo haar taken te kunnen blijven voort-
zetten.

Graag stellen wij dan ook voor; Koen de 
Boer en Thom Oosterveer.
Koen de Boer (28 jaar): 'Via de wereld 
jongerendagen in Madrid ben ik bij de 
jongerengroep Prego terecht gekomen 
en, al woon ik in Hazerswoude-Rijndijk, zo 
mijn thuis gevonden in de Petruskerk. Na 
een keer mee te zijn geweest op de Stap 
Mee Op-reis ben ik hiervan bestuurslid 
geworden. Na een aantal jaren hier met 
veel plezier mee bezig te zijn geweest, wil 
ik mij nu gaan inzetten als lid van de pas-
toraatgroep.’
 
Thom Oosterveer (27 jaar): ‘Net als Koen 
heb ik tijdens de wereldjongerendagen 
de jongerengroep Prego leren kennen. 
Na even in Den Haag woonachtig te zijn 
geweest ben ik twee jaar geleden in Roe-
lofarendsveen komen wonen. Naar de 
kerk gaan in de Veen voelde als een warm 
bad. Graag help ik de pastoraatgroep en 
samen maken we er iets moois van.’
Namens de pastoraatgroep wensen wij 
u een mooi paasfeest!

De pastoraatgroep

Het is leuk bij ons! 
Kom ook!
Wie de folder van de Actie Kerkbalans 
heeft doorgenomen heeft de verhalen 
van onze vrijwilligers gelezen. Vrijwil-

ligers die om de een of andere reden 
betrokken zijn geraakt bij uw paro-
chiekern. Je zou kunnen zeggen dat zij 
zijn “geroepen”, maar meestal zijn zij 
gewoon gevraagd of zij willen helpen. 
Er zijn ook parochianen die de stoute 
schoenen hebben aangetrokken en 
zich zelf hebben gemeld. Lees maar het 
verhaal van Sam.

“Geroepen worden” klinkt voor minder 
actieve gelovigen een beetje eng. Alsof 
je een halve heilige moet zijn om iets 
te doen in of rondom de kerk. Alsof je 
elke week in de kerk moet zitten om te 
worden toegelaten. Nee…, zo werkt het 
niet. 

Het is juist andersom. Pas als je mee 
doet met de club ga je ontdekken dat 
het best wel leuk is. Pas als je kennis 
maakt, merk je dat ze helemaal niet zo 
eng zijn, die mede-gelovigen. Je gaat 
ontdekken dat je inbreng wordt ge-
waardeerd en dat je er ook veel voor 
terug krijgt. 

Wat houdt u dan nog tegen? 

Wilt u ons helpen? 
Wij zoeken u, die enkele uren per week 
wil helpen op het secretariaat. Licht 
administratief werk, de telefoon beant-
woorden, post wegwerken en op tijd een 
bakkie doen. Durft u het aan of weet u 
iemand die even over de drempel gehol-
pen moet worden. Laat het ons weten. 
U kunt bellen met het Monic Oomen op 
het secretariaat tel. 071 331 0940, met 
Wim van Klink tel. 06-30030744, of met 
mij. U kunt natuurlijk ook een mailtje 
sturen als dat de eerste stap wat mak-
kelijker maakt. 

Wij zoeken u, die raad weet met finan-
ciële zaken. Om ons in de beheercom-
missie te helpen. Het vraagt wat meer 
inzet en is zeker de moeite waard.
Wij zoeken u, die het leuk vindt om zich 
voor onze parochie in te willen zetten, 

als klusser, tuinman/onderhoud be-
graafplaats, administratief medewer-
ker, ledenadministratie, noem maar op, 
er is altijd wat te doen.

U mag mij natuurlijk ook mailen of bel-
len als u mij goed raad wilt geven in 
deze. Tel. 071-331 2921 of mail: 
bcp_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl.

John van Velzen, secretaris parochiekern 
Emanuel

Activiteiten 
De beheercommissie heeft op 16 februari 
vergadert via de computers. De avondklok 
weerhield ons ervan om bij elkaar te ko-
men. Dus zaten wij ongezellig apart van 
elkaar naar het beeldscherm te staren. We 
hebben gesproken over het onderhoud 
van de gebouwen en begraafplaatsen. We 
willen graag alles goed onderhouden en 
moeten keuzes maken welke investering 
in welk jaar kan/moet gebeuren. Het geld 
groeit ons niet op de rug. Op de planning 
staan; het recht leggen van paden, het 
vervangen van een kozijn, schilderwerk, 
herstel van een lekkend dak bij de Ma-
riakerk, hier en daar wat voegwerk en de 
nodige klusjes in de gebouwen. Samen 
met de onderhoudswerkgroep wordt 
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gekeken wat in eigen beheer gedaan kan 
worden en welke werken we echt moeten 
uitbesteden.

Actie Kerkbalans 
De opbrengst van de Actie Kerkbalans tot 
en met februari is bijna € 65.000, -. Bijna € 
2.000, - hoger dan vorig jaar. Tot op heden 
hebben wij minder maar gemiddeld wat 
hogere giften ontvangen. Wij ontvingen 
ook ruim 30 nieuwe inschrijvingen voor 
een periodieke gift. Daar zijn wij blij mee 
want deze geven continuïteit in de komen-
de jaren. Dank aan alle gulle gevers. 

John van Velzen

Kruisweg in de Petruskerk 
Op Goede Vrijdag, om 15.00 uur ’s mid-
dags staan we traditiegetrouw stil bij 
het lijden en sterven van Jezus. In de 
Petruskerk bidden we die middag op dat 
moment dan ook de kruisweg. We sluiten 
dit gebed af met de kruisverering: u kunt 
bloemen bij het kruis neerleggen of een 
kaarsje aansteken. Bidt u die middag met 
ons mee? Reserveren hoeft niet. 
Meevieren via de kerkradio kan ook (www.
kerkomroep.nl).

Elders in Samenstromen vindt u informa-
tie over de vieringen op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag ’s avonds, de paaswake en 
Pasen zelf.

Wilt u ook wekelijks het mededelingen 
blad ontvangen? Laat het ons weten. U 
kunt zich aanmelden door een mailtje te 
sturen naar het secretariaat: roelofarends-
veen@rkgroenehart.nl met uw naam en 
adres gegevens. 

Pastoor Glas

Vrijwilligerswerk 

Na mijn verhuizing in 2017 naar Nieuwe 
Wetering, waar het heel fijn wonen is, vroeg 
ik mij af hoe kan ik met meer mensen in 
contact kon komen dan alleen met de 
buren. Om het grotere geheel van deze 
gemeenschap te ervaren en er deel van 
uit te gaan maken. Omdat mijn vrouw al 
vrijwilligerswerk deed leek het ook voor 
mij een goed idee om daarmee te begin-
nen. Ik meldde mij aan bij de info lijn. Een 
organisatie die kleine klusjes voor mensen 
die daar zelf niet toe in staat zijn uitbesteed 
aan de vrijwilligers die kluservaring hebben.

Via de krant vond ik ook een telefoon-
nummer van een overkoepelende vrijwil-
ligersorganisatie. De mevrouw waar ik een 
afspraak mee had vroeg of ik ook geïnte-
resseerd was om in een kerk te klussen.

Zij heeft ze mijn telefoonnummer geno-
teerd. Enige tijd later werd ik door Piet van 
Ruiten gebeld, met de vraag of ik interesse 
had om in het klussenteam van de kerk 
te komen. Redelijk schoorvoetend ging 
ik de eerste maandagmorgen naar de 
afspraak en kwam enthousiast thuis. De 
ontvangst van het team, de gezelligheid en 
de vanzelfsprekendheid waarmee ik werd 
bejegend was hartverwarmend. Vanaf die 
maandagmorgen, nu haast drie jaar ge-
leden, maak ik deel uit van het team. We 
voeren in en om de kerk allerlei noodzake-
lijke werkzaamheden uit.

Het heeft mij veel gebracht, meer dan ik 
ooit had kunnen bedenken. Zijn de werk-
zaamheden de belangrijkste factor of de 
mensen die ik ontmoet? Het meest opval-
lende voor mij is dat de KERK niet zo'n 
instituut is zoals ik mij herinner uit mijn 
jeugd. Maar meer een plek, een gebouw 
waar mensen elkaar vinden in gebed en in 
gelach en in werkzaamheden.
In mijn vorige woonplaats (110 000 inwo-
ners ), heb ik ook vrijwilligerswerk gedaan. 
Het grote verschil is, dat je in “de Veen “, 
gemeenschapsgevoel hebt, dat miste ik in 
de stad. Het geeft mij een enorm thuisge-
voel als ik op het Noordplein boodschap-
pen doe en een bekende tegen kom. die 
even een praatje maakt of gewoon gedag 
zwaait. Ik voel mij ingeburgerd.
Dat is een waardevol bezit en dat zal voor 
“ Veenders “ herkenbaar zijn.

Kom eens langs op maandag en proef 
de sfeer of loop een ochtend mee. Wat 
voor werk je ook gedaan hebt, als je de 
juiste instelling hebt pas je bij ons.
Je kan me ook bellen tel. 06-55626211 of 
mailen s.boekel@upcmail.nl.

Sam Boekel

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

       Lief en leed

Overleden
16 februari   Jozef Theodorus van der Hoorn     84 jaar
17 februari   Petronella Klein-Zoet      83 jaar
17 februari   Helena Apolonia van der Willik     95 jaar
22 februari   Theodorus Petrus Maria Witteman    76 jaar
9 maart    Simon Hermanus Maria van Ruiten    79 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Pasen is het belangrijkste feest in de kerk. Pasen is 
het feest van de nieuwe maan, van de nieuwe lente, 
het feest van het nieuwe leven. Want het leven 
wint het altijd op de dood, dat is wat wij geloven. Er 
wordt een nieuwe paarskaars aangestoken, en de 
paaswake begint in een donkere kerk. Een bijzonder 
moment vind ik dat altijd, zo met zijn allen in het 
donker. In deze spraakwater een puzzeltje en een 
gedichtje. Ik wens jullie allen een zalig Pasen! Kijk 
je ook een keer op onze facebookpagina? Facebook.
com/samenstromenspraakwater.

Maria loopt naar het graf, wijs jij de weg maar aan. 
En teken met een kleurpotlood de weg die zij moet 
gaan.

Goede God,
Vandaag zijn we blij en vrolijk.

We vieren dat Jezus de dood 

heeft overwonnen.

Het donker is verdwenen,

het licht straalt ons tegemoet.

De natuur viert met ons mee,

ook zij komt weer tot leven.

Bloemetjes steken hun kopjes boven de 

gronden blaadjes komen weer aan de 

bomen. Alles lijkt voor eeuwig te leven 

ook wij mogen eeuwig leven bij u. 

Wij bidden u, laat er voor alle 

mensen steeds weer een nieuw begin 

mogelijk zijn.

Amen

Bron: Kinderwoorddienst.nl, bijbelidee.nl

VROLIJK PASEN!
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 27 maart 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

zondag 28 maart Palm-
zondag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• H. van de Reep  

donderdag 1 april 
Witte Donderdag

20.30 uur
• Gebedsviering
• Wake bij het H. Sacrament

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + H. van de Reep

vrijdag 2 april Goede 
Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg
• Met aandacht voor kinderen
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Kruisverering
• Together (Aarlanderveen)
• B. van Paassen + H. van de Reep
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• 15.00 uur: Kruisweg

13.00 uur
• Kruisweg
• H. van de Reep

15.00 uur
• Kruisweg
• H. van de Reep + Parochiaan  

15.00 uur
• Kruisweg
• Parochiaanvoorganger

zaterdag 3 april Paas-
zaterdag

21.30 uur*
• Paaswake
• St. Caecila (Nieuwveen)
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + H. van de Reep 
  + A. van Aarle  

zondag 4 april Pasen 9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

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

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. van der Bie  

maandag 5 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors (Langeraar)
• B. van Paassen 

zaterdag 10 april 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zondag 11 april 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. van der Bie  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Met orgelbegeleiding
• B. van Paassen 

zaterdag 17 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering 
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Parochiaanvoorganger

zondag 18 april 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Together
• Parochiaanvoorganger

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

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

zaterdag 24 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. Glas 

zondag 25 april 11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Horizon
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

 

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

*Als de avondklok nog van kracht is, is de aanvangstijd van de Paaswake 18.00 uur
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 27 maart 
Palmzondag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

zondag 28 maart Palm-
zondag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• H. van de Reep  

donderdag 1 april 
Witte Donderdag

20.30 uur
• Gebedsviering
• Wake bij het H. Sacrament

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + H. van de Reep

vrijdag 2 april Goede 
Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg
• Met aandacht voor kinderen
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Kruisverering
• Together (Aarlanderveen)
• B. van Paassen + H. van de Reep
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• 15.00 uur: Kruisweg

13.00 uur
• Kruisweg
• H. van de Reep

15.00 uur
• Kruisweg
• H. van de Reep + Parochiaan  

15.00 uur
• Kruisweg
• Parochiaanvoorganger

zaterdag 3 april Paas-
zaterdag

21.30 uur*
• Paaswake
• St. Caecila (Nieuwveen)
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + H. van de Reep 
  + A. van Aarle  

zondag 4 april Pasen 9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

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

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. van der Bie  

maandag 5 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors (Langeraar)
• B. van Paassen 

zaterdag 10 april 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• H. van de Reep

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zondag 11 april 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. van der Bie  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Met orgelbegeleiding
• B. van Paassen 

zaterdag 17 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering 
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Parochiaanvoorganger

zondag 18 april 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Together
• Parochiaanvoorganger

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

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

zaterdag 24 april 19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. Glas 

zondag 25 april 11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Horizon
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

 

APRIL 2021
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 27 maart 
Palmzondag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• B. van Paassen 

zondag 28 maart 
Palmzondag

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• J. van der Bie
• Om 11.45 uur een kinderviering

donderdag 1 april 
Witte Donderdag

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

vrijdag 2 april 
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur
• Kruisverering
• Faith
• J. Glas + M. Hoogenbosch
• 15.00 uur: Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg
• Parochievoorgangers

14.30 uur
• Kruisweg
• Kerkopenstelling

zaterdag 3 april 
Paaszaterdag

21.30 uur*
• Paaswake
• St. Caecilia (Leimuiden)
• J. Glas + M. Hoogenbosch

 

zondag 4 april 
Pasen

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

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

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

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

maandag 5 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor(s) Oud Ade & Rijpwetering
• J. Glas  

zaterdag 10 april 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag 11 april 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

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

zaterdag 17 april

zondag 18 april 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• J. Glas  

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

zaterdag 24 april 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• M. Hoogenbosch

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

zondag 25 april 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. van der Bie  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Locatie: De Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

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

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

 
*Als de avondklok nog van kracht is, is de aanvangstijd van de Paaswake 18.00 uur

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

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

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

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

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

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 27 maart 
Palmzondag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• B. van Paassen 

zondag 28 maart 
Palmzondag

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• J. van der Bie
• Om 11.45 uur een kinderviering

donderdag 1 april 
Witte Donderdag

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

vrijdag 2 april 
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg
• Parochiaanvoorganger 

19.00 uur
• Kruisverering
• Faith
• J. Glas + M. Hoogenbosch
• 15.00 uur: Kruisweg

15.00 uur
• Kruisweg
• Parochievoorgangers

14.30 uur
• Kruisweg
• Kerkopenstelling

zaterdag 3 april 
Paaszaterdag

21.30 uur*
• Paaswake
• St. Caecilia (Leimuiden)
• J. Glas + M. Hoogenbosch

 

zondag 4 april 
Pasen

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

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

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

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

maandag 5 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor(s) Oud Ade & Rijpwetering
• J. Glas  

zaterdag 10 april 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag 11 april 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas 

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

zaterdag 17 april

zondag 18 april 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• J. Glas  

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

zaterdag 24 april 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• M. Hoogenbosch

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

zondag 25 april 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. van der Bie  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Locatie: De Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

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

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

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE APRIL 2021
Wat wij lezen op de 
zondagen in april

28 maart 
Palmzondag
eerste lezing: Jesaja 50, 4-7
tussenzang: Psalm 22
tweede lezing: Fil. 2, 6-11
evangelie: Het lijdensverhaal 
volgens Marcus: 14, 1-15, 47

4 April 
Pasen
eerste lezing:
Hand. 10, 34a.37-43
tussenzang: Psalm 118 (117)
tweede lezing: Kol. 3, 1-4
evangelie: Joh. 20, 1-9

11 april 
2e zondag van Pasen
eerste lezing: 
Hand. Hand. 4, 32-35
tussenzang: Psalm 118 (117)
tweede lezing: 1 Joh. 5, 1-6
evangelie: Joh. 20, 19-31

18 april 
3e zondag van Pasen
eerste lezing: 
Hand. 3, 13-15. 17-19
tussenzang: Psalm 4, 2, 4, 7, 9
tweede lezing: 1 Joh. 2, 1-5a
evangelie: Luk. 24, 35-48

25 april 
4e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 4, 8-12
tussenzang: Psalm 118 (117), 1 
en 8-9, 21-23, 26 en 28cd en 29
tweede lezing: 1 Joh. 3, 1-2
evangelie: Joh. 10, 11-18 
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OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Gereedschap inzameling werkt!  
Vorig jaar tijdens de Vastenaktie werd er gereedschap ingeza-
meld. Er kwam van alles voorbij; veel handgereedschap zoals 
hamers, zagen, boren maar ook naaimachines en verschillend 
elektrisch gereedschap. Een maand later kwam er een vraag van 
Hans Straathof, de grondlegger van Vakgarage Straathof in Nieu-
we Wetering. Hij had oud professioneel autogarage materieel. 
Wij zijn langs geweest, hebben foto’s genomen en overlegd met 
stichting gered gereedschap over dit materieel. Tot onze verba-
zing kwam dit aanbod op het juiste moment. Er was namelijk in 
samenwerking met Makanika & Kimuna Technical en de AFAS 
foundation een start gemaakt met de oprichting van een autoga-
rage in Oeganda. De spullen o.a. compleet wiel uitlijn apparatuur, 
het banden de- en monteer apparaat, wielbalancer werden be-
oordeeld en waren nog in prima staat. Zelfs de instructieboekjes 
waren nog aanwezig. Nu bijna een jaar later gaat het materieel in 
een grote container verscheept worden. Niet zo maar naar een 
garage maar naar een opleidingscentrum in Kampala in Oeganda.

Makanika & Kimuna Technical
In Oeganda reden in 2012 
zo’n 100.000 auto’s rond. Eind 
2018 waren dit er al bijna een 
miljoen. De verwachting is dat 
deze groei de komende jaren 
doorzet. Een mooie kans dus 
voor Oegandezen om aan het 
werk te gaan als automon-
teur! Maar hoe zorg je er voor 
dat er meer automonteurs 
opgeleid worden? En hoe zorg 

je voor (meer) werk bij zowel de net startende als al zelfstandige 
opererende monteurs? Lokale partners Makanika Dot Com en 
Kimuna Technical Services hebben de handen ineen geslagen om 

hier werk van te maken. Doel: samen meer kansen creëren voor 
automonteurs.

Mathias Kilonde van Kimuna Technical: ‘Wij richten ons in eerste 
instantie op de jonge garde. We willen samen met Gered Gereed-
schap op onze technische school een garage inrichten waar we 
jaarlijks 100 leerlingen gaan opleiden. Tegelijkertijd zullen we 
onze leraren bijscholen in hun technische en didactische vaardig-
heden.’

Makanika zet sterk in op kwaliteit. ‘Om er voor te zorgen dat – nu 
en in de toekomst – de bij ons aangesloten monteurs beschikken 
over de juiste kennis en capaciteiten zullen we samen met Gered 
Gereedschap een vaardigheidstest opzetten. Ook zullen we een 
bijscholingsprogramma starten. We verwachten per jaar zo’n 50 
zelfstandig werkende automonteurs te gaan bijscholen in de au-
towerkplaats van Mathias bij Kimuna Technical. Zo vergroten we 
het vertrouwen van de consument in de aangesloten monteurs. 
Dit zorgt voor meer opdrachten en daarmee een hoger inkomen. 
Hier profiteert niet alleen de monteur zelf van, maar ook de fami-
lie en de gemeenschap waarin hij of zij actief is.’

Doe mee! Help je de mensen van Makanika & Kimuna Technical 
meer kansen te creëren voor kansloze jongeren? Steun dan dit 
project!  website: www.geredgereedschap.nl.

Alvast bedankt voor uw hulp!
Jos Schalkwijk M.O.V. Clara & Franciscus

Een beter bestaan als automonteur voor 
kansarme jongeren in Oeganda
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Clara en Franciscus federatie

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

 HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:  
Maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 14.00 uur.

Colofon

Redactie
Samenstromen is een uitgave van 
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara 
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,  
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met  
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;  
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en 
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;  
Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf, 
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Josine 
Verhagen-van Velzen. 

Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend: samenstromen@rkgroenehart.nl

De redactie behoudt zich het recht voor  
om te lange teksten in te korten.

Realisatie: Skrid Media, Rotterdam

Kopij nr. 4 (mei) kunt u uiterlijk op 12 apil 
aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 30 april.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas      Kapelaan van Paassen
06-17272318     06-30678369
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JONGEREN
Binnenkort gaan de 18 deelnemers, die zich nu al aangemeld 
hebben, online kennismaken. In juni volgt er nog een wan-
deldag in de buitenlucht, daar zal de eerste echte ontmoeting 
zijn met de hele groep. Een reis die garant staat voor groeien 
in geloof in en vriendschap met God en elkaar!

Bestuur SMO-12: Pastoor Glas, Pieter Volwater, Kirsten Schoen-
maker, Esther Raaijmakers en Ellen van der Willik 
(stapmeeop@gmail.com)

Hoe is het nu met Jongerenkoor Faith?! 
Goed! Ondanks dat het alweer een jaar geleden is dat wij 
‘normaal’ met elkaar hebben gezongen, staan we niet stil! De 
afgelopen maanden mochten we toch vaak een viering mu-
zikaal ondersteunen in de Petruskerk. We zongen soms met 
een handjevol leden, en soms maar met één lid. Steeds aan-
gepast naar de dan geldende maatregelen. 

De bestuursvergaderingen gaan ook gewoon door, maar dan 
online. We maken mooie plannen voor als we weer met het 
hele koor mogen zingen en we bereiden ons stiekem al voor 
op ons 25-jarig jubileum in 2023.

Verder kunnen we elkaar gelukkig wel online ontmoeten op 
maandagavond. We hebben onze jaarvergadering online ge-
houden en we organiseren vaak een gezellige avond met een 
quiz of een (muziek)bingo. 

We staan te popelen om weer te mogen repeteren en weer 
met het hele koor voor iedereen in de kerk te mogen zingen! 
Hopelijk zien we elkaar snel!

Als je niet langer zonder ons kunt, bezoek dan snel ons  
YouTubekanaal. Hier kun je bijvoorbeeld onze opname van  
‘In Christ Alone’ terugluisteren.  
(www.youtube.com/channel/UCUBROPEbx8ugLOPL7hdy5YA) 

Groetjes van het Faithbestuur: Dennis Swiers, Guido Nederstigt, 
Manon Kuipers, Jessica van Velzen, Barbara van Velzen, Inge de 
Bruijn, Aristo Heitzman en Josine Verhagen-van Velzen

Paasfilm door 
kinderkoren uit de 
hele federatie

Met kinderen uit de hele federatie is met Kerst 'kindje wiegen 
de film' gemaakt. Dit was een groot succes. Met Pasen is het 
nog steeds niet mogelijk om met grote groepen samen te 
komen, dus... tijd voor een nieuwe film!

De kinderkoren uit de federatie gaan met elkaar een Paasfilm 
maken. In de Paasfilm wordt het verhaal van de Goede Week 
verteld. Het verhaal begint met de intocht in Jeruzalem. Daarna 
volgt het laatste avondmaal. Vervolgens wordt verteld over de 
dood van Jezus. Het verhaal eindigt met de opstanding. Het ver-
haal ondersteund met tekeningen en afgewisseld met liedjes. 

De film zal worden uitgezonden op Eerste Paasdag na de 
Eucharistieviering en zal daarna terug te zien zijn via het You-
Tube kanaal van RKgroenehart. (https://www.youtube.com/
channel/UCaQoeP830RXSMnpps79Xcew). 

Jolanda van Berkel, dirigente kinderkoor LOSZ

Stap Mee Op 12 - 
Samen kunnen we de bergen aan!
SMO-12, de twaalfde editie van de jongerenreis uit de federa-
tie, gaat bezinnen en trekt de bergen in!
We starten met twee kloosterdagen in Thyrnau in Duitsland 
en vervolgen de reis naar Galtür in Oostenrijk.
Op de heenreis naar Oostenrijk verblijven we bij de Cisterci-
enzerzusters in Thyrnau. We komen daar op vrijdag 6 augus-
tus aan. Zondag vertrekken we richting onze vakantiebestem-
ming in Oostenrijk. 

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


