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Clara & Franciscus federatie

Van de redactie
Meimaand: Mariamaand. In deze editie van Samenstromen besteden we hier aandacht aan. U kunt in verschillende kerken terecht
voor het bidden van de rozenkrans. Maar in de meimaand bereiden we ons voor op het feest van Hemelvaart en Pinksteren. De
Pinksternoveen wordt dit jaar online gehouden via YouTube. En natuurlijk zijn alle pagina’s van de parochiekernen weer gevuld met
nieuws, mooie foto’s en gebeden en gedichten.
Wij wensen u veel leesplezier!
Namens de centrale redactie
Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen
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Mijn vader had een slagerij in de 2e
Laurierdwarsstraat midden in de Amsterdamse Jordaan. Een geweldige
volksbuurt. Nu wonen er alleen yuppen
en zijn de huizen onbetaalbaar en het
sfeertje is weg. De buitenstaander die
in de buurt liep werd met argusogen
bekeken. Die hoorde er niet. En als
die buitenstaander het waagde iets
verkeerds te zeggen tegen een ingezetene, kreeg hij de hele buurt over zich
heen, zelfs als er een Jordanees werd
aangevallen waar de anderen “schijt”
aan hadden. Het hemd is nou eenmaal
nader dan de rok.
Op gezette tijd, als mijn vader het nodig
achtte moest ik naar de hoek, naar de
kapper. Ome Bertus. Voor een kwartje
werd ik dan geknipt. Als ik al een half uur aan het wachten was en er kwam een
volwassene binnen, dan ging die voor. Soms duurde het bezoek aan ome Bertus
dus erg lang. Als ik eindelijk aan de beurt was, werd ik opzij en van achter bijna
kaal geschoren, want zo hoorde het toen. Ook met de opkomst van de Beatles met
hun lange haren kreeg mijn vader geen andere gedachten over het kapsel van zijn
zonen. Het gebeurde ook vaak genoeg dat ik bij terugkomst in de slagerij afkeurende blikken kreeg. Het was niet kort genoeg en hij had geen zin om binnen de
door hem gestelde termijn wéér een kwartje te moeten betalen. Ik kon terug naar
ome Bertus en de volwassenen gingen weer voor.
Alles ging op de pof in de Jordaan, dus de kapper deed zijn best om zijn kwartje
niet mis te lopen en ik was nog korter geknipt dan ik wilde. Maar als je een jaar of
zeven bent had je vroeger in ieder geval niets in te brengen tegen je vader die het
toch maar betalen moest. Tegenwoordig mag je ook als kind best je mening geven,
ook hoe je het haar geknipt wilt hebben. Gelukkig maar. Ook in het geloof mag je
tegenwoordig je eigen visie hebben. Geloof is belangrijk, maar het moet niet opgelegd worden.
Rob Aupers
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Pastoraal

BROERTJES EN ZUSJES

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar,
en toch zijn we broertjes en zusjes.
We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar,
en toch houden we van elkaar.
Dit liedje van Rikkert Zuiderveld heeft heel wat keren geklonken in familievieringen en het wordt nog
steeds graag gezongen. Het heeft een aanstekelijke melodie en de woorden spreken aan: we horen bij
elkaar ook al zijn we zo verschillend. We horen bij elkaar omdat we allemaal Gods kinderen zijn, omdat
God íeder mens lief heeft. We zijn broers en zussen.
Daarover schrijft paus Franciscus in
zijn laatste rondzendbrief ‘Fratelli tutti’.
Een inspirerende brief over de opbouw
van een rechtvaardige en broederlijke
wereld, die in het kleine kan én moet
beginnen. Op de plek waar ieder mens
leeft en lief heeft. Je kunt er goed de
inspiratie van Franciscus van Assisi
in proeven. “Hij werd een vader voor
allen en inspireerde tot de visie van een
broederlijke samenleving”, schrijft de
paus in de inleiding.
Een vreemdeling op de weg
De brief begint met een scherpe analyse
van de misstanden in de wereld van
vandaag: de misleiding en vervorming
van ons begrip van ‘democratie’, en
‘rechtvaardigheid’; het verlies van de
sociale gemeenschap; het overwicht
van de marktlogica en de cultuur van
verspilling; de werkloosheid, racisme,
armoede; de slavernij, mensenhandel,
en vrouwenmisbruik; Dan neemt de
paus ons mee in het verhaal van de
barmhartige Samaritaan en stelt ons
een directe vraag: op welk personage
lijk jij? Op de voorbijgangers, de
Samaritaan, de gewonde man of de
herbergier.
Iedere dag is een nieuwe kans om het bij
elkaar horen, vorm te geven. Begin op het

meest concrete en lokale niveau. Daar is
je naaste te vinden. Het verhaal van de
Samaritaan laat wel zien dat dat voorbij
de grenzen van de eigen groep gaat.
Een open wereld
Paus Franciscus houdt een vurig
pleidooi voor de liefde als de kracht die
helpt om boven onszelf uit te stijgen
in openheid naar anderen. Die stelt
je in staat tot ‘sociale vriendschap’
en oriënteert je op de universele
gemeenschap, die veel meer is dan
een wereld van zakenpartners. Hier
komt terug wat zijn voorgangers in hun
sociale encyclieken al schreven. Het is
een rijke overtuiging dat alle mensen
broeders en zusters van elkaar zijn.
Maar hoe kun je dat concreet vorm
geven? Dat kan alleen als we vertrekken
vanuit nieuwe perspectieven zoals
een vruchtbare wisselwerking tussen
landen, het belangeloos ontvangen van
anderen, de aandacht voor de eigen
identiteit en het besef dat we de ander
nodig hebben om zelf mens te zijn.
Dialoog en sociale vriendschap
Zo’n perspectief is de 'kunst van de
ontmoeting' en de onderlinge dialoog;
de bereidheid om te geven en te
ontvangen en voor de waarheid (van de
ander) open te staan.

We worden opgeroepen om een
cultuur van ontmoeting te ontwikkelen,
anderen te erkennen en vriendelijkheid
te herontdekken. Dat brengt ons
op de weg naar vrede, vergeving en
verzoening, onontbeerlijk voor een
nieuw begin na een groot conflict.
Tot slot geeft hij aan dat geweld
absoluut geen religieuze basis kan
en mag hebben. Hij wijst op de
belangrijke taak van religieuze leiders
om geweldloosheid te verkondigen
en herinnert aan ‘Het document
over menselijke broederschap voor
wereldvrede en vreedzaam samenleven’,
ondertekend door hemzelf en door
grootimam Ahmad Al-Tayyib van al-Azar
in Abu Dhabi in 2019.
Fratelli tutti in het groene hart
Deze brief geeft veel inspiratie om ook
hier in het groene hart elkaar te zien als
broers en zussen, om te komen tot een
cultuur van ontmoeting. Om een open
parochiefederatie te zijn waar het een
vreugde is om anderen te ontvangen
en vanwaar we naar anderen op weg
kunnen gaan.
Pastor Marjo Hoogenbosch
‘Fratelli tutti’,
uitgeverij Licap Halewijn
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Clara & Franciscus Parochiefederatie

Parochiefederatie
Van de pastoor

Ruimte om te groeien

Vorige maand hebben we Pasen gevierd; de Heer is waarlijk
opgestaan! Nu zijn we op weg in de paastijd. Ter herkennen aan
de Paaskaars die deze weken brandt.

Ik weet het nog goed: Het was tijdens een preek op
zondagochtend vlak na de zomervakantie in september 2019.
Pastoor Jack Glas vertelde over zijn vakantie in de Verenigde
Staten, het land waar hij vroeger gestudeerd had. Daar kwam
hij met een van zijn Amerikaanse collega’s te spreken over de
situatie van hun beider parochies. Tot hun grote verrassing
bleek er al snel sprake van wederzijdse herkenning. En
de oneliner die hij toen mee naar huis nam, was deze: ‘de
krimp waarin onze kerken verkeren, biedt ook ruimte om te
groeien’. Heel de kerk moest lachen om dit doordenkertje, een
duidelijk schot in de roos. Sindsdien is deze zin voor ons als
parochiebestuur de leidraad geworden bij ons nadenken over
de toekomst van de Franciscusparochie.

Gewoonlijk zijn het ook de weken met de feesten van de Eerste
Heilige Communie. Ja, het is een groot gemis dat we die dit
jaar moeten missen! We hopen van harte volgend jaar een
inhaalslag te kunnen maken. Toch is en blijft de paastijd een
mooie tijd. Gelovig leven we toe naar de feesten van Hemelvaart
en Pinksteren. Hemelvaart, het feest waarbij we vieren dat Jezus
opstijgt naar God de Vader in de hemel. Om op die manier
ruimte te maken voor de komst van de Heilige Geest. Juist dat
zou ik ons allemaal willen toewensen: ruimte maken voor de
Heilige Geest!
Op het eerste pinksterfeest ontvingen Jezus’ leerlingen de
Heilige Geest. Vanaf dat moment durfden ze erop uit te gaan
en 'begeesterd' van Jezus te getuigen. Niet zomaar als iemand
die goed leefde en mooie woorden sprak; nee: Jezus, de Zoon
van God, God zelf, die het voor ons mogelijk maakt boven het
menselijke uit te stijgen!
Laten wij deze tijd gebruiken om te bidden om de komst van
de Heilige Geest in ons leven. Dat ook wij oprecht de gaven
van de Geest ontvangen. Dan kunnen ook wij, enthousiast en
begeesterd, ons geloof beleven en het delen met anderen!
Pastoor Jack Glas

Dank voor alle inzet rond Pasen
Vorige maand hebben we Pasen gevierd. Een mooi en belangrijk
feest, maar opnieuw met veel beperkingen. Geen grootse
vieringen in goed gevulde kerken. Ja, er waren echt veel te
weinig plaatsen beschikbaar om iedereen welkom te kunnen
heten. Gelukkig was er de livestream. Daar is goed gebruik van
gemaakt. Maar toch… het is en blijft anders.
Anderzijds moeten we ervoor waken niet in het negatieve te
blijven hangen! We mogen ook gewoon oprecht dankbaar
zijn voor wat we wel hebben kunnen doen. Voor de mooie en
waardevolle vieringen die we wel hebben mogen beleven.
En daarvoor mogen we dan ook onze dankbaarheid uitspreken
aan allen die het vieren van de Goede Week en Pasen mogelijk
hebben gemaakt. Voor de grote inzet en flexibiliteit van kosters,
koren en cantors, acolieten en misdienaars, lectoren, degenen
die de bloemversiering hebben verzorgd, de secretariaten,
pastoraatgroepen, de coronawerkgroepen en vele anderen. Er is
heel veel werk verzet. Dank aan u allen: zonder uw inzet zou het
vieren van Pasen niet mogelijk zijn geweest!
Pastoor Jack Glas
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Het is niet voor niets de titel van het nieuwe beleidsplan
voor de Franciscusparochie 2020-2030: ‘Ruimte om te
groeien’. Een tamelijk ambitieus plan, waarin we ingaan op
een aantal beleidsvoornemens en evenzovele actiepunten
voor onze Franciscusparochie: op het gebied van identiteit
(‘wie willen wij zijn’), gemeenschapsopbouw, gebouwen en
financiën, vrijwilligers- en personeelsbeleid, interne en externe
publiciteit en maatschappelijke presentie.
Zodra de coronasituatie het toelaat, gaan we dat plan
eerst afstemmen met de beheersorganen van onze vijf
lokale geloofsgemeenschappen. Want tenslotte vormen de
parochiekernen het hart van onze parochieorganisatie. Met
hen willen we overleggen wat het betekent, als niet de langer
de krimp maar de kracht het motief is om samen op weg te
gaan naar de toekomst.
Als voorproefje alvast een proeve van het parochieprofiel.
Mocht u willen reageren: info@rkgroenehart.nl.

In onze parochie:
• Worden we door Christus geïnspireerd om
Zijn leerlingen te zijn,
• Komen we in het weekend samen voor de zondagse
eredienst,
• Voelen mensen zich gastvrij ontvangen, ongeacht leeftijd
of achtergrond,
• Zijn we een betekenisvolle gemeenschap naar binnen en
naar buiten,
• Weten we dat lidmaatschap een bijdrage vraagt van
ons allen,
• Beseffen we dat we op elkaar zijn aangewezen binnen
de hele parochie(federatie).

Henk van Hout, bestuurslid H. Franciscusparochie

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Vieren
Pinksternoveen in coronatijd

Lief een Leed

Wat is een Pinksternoveen?
Een noveen (van het Latijnse woord 'novena', dat 'negen'
betekent) is een gebed dat gedurende negen opeenvolgende
dagen gebeden wordt. De oervorm van de noveen is de
Pinksternoveen, die zijn wortels vindt in de Bijbel. Daar wordt
beschreven hoe de apostelen, samen met Maria, de moeder van
de Heer, ‘eensgezind bleven volharden in het gebed", tot aan de
dag van Pinksteren, de komst van de heilige Geest.

Omzien

Dit jaar
Voor de 28e keer zouden in het Groene hart katholieke en
protestantse kerken het Pinksternoveen bidden. Iedere avond in
een andere kerk. Trouwe gelovigen rijden dan ook iedere avond
naar de kerk waar het gebed en de gebedsviering plaatsvindt.
Maar ook nu is het niet mogelijk. Dominee Van Dijk uit
Zevenhoven en ik hebben het plan opgepakt om toch met vele
mensen te bidden. Dit gaan we online doen.

Anker

Vanaf vrijdag 14 mei tot en met zaterdag 22 mei zal er een
kort avondgebed zijn vanwege het Pinksternoveen. Dat wordt
uitgezonden op het YouTube kanaal van onze parochiefederatie
en die van de protestantse gemeente van Zevenhoven. Wij
verspreiden op sociaal media de gebedsfilmpjes, deze mag u
delen. Als u zich abonneert op één van de YouTube kanalen dan
krijgt u ook een melding als de uitzending begint.
De Youtube site van de parochiefederatie is:
tv.rkgroenehart.nl
De Youtube site van de protestantse gemeente is:
Youtube.com/pgzevenhoven
Laten we als kerken elkaar zo blijven bemoedigen en
ondersteunen.
André van Aarle, diaken-pastor

Op bedevaart naar Brielle
Kent u het bedevaartsoord in Brielle? Het is de plaats waar
bijna 450 jaar geleden een groep religieuzen, bekend als de
'Martelaren van Gorcum' stierven omdat ze weigerden hun
geloof op te geven.
Het is een bijzonder verhaal: door hun geloof, de kracht van hun
gebed, hun onderlinge steun, hebben ze kunnen standhouden.
En we zijn hen tot op de dag van vandaag niet vergeten.
We bidden nog altijd op hun voorspraak en overwegen hun
getuigenis. En we maken een verbinding met onze tijd. Nog altijd

worden er vele mensen vervolgd om hun geloof! Het verhaal van
de Martelaren van Gorcum is niet uniek.
Zaterdag 8 mei start het nieuwe bedevaartseizoen. De
openingsviering is te volgen via de livestream van ons bisdom
(YouTube-kanaal ‘Bisdom Rotterdam’). Daarna gaat het seizoen
van start met wekelijks tal van activiteiten, waaronder het
vieren van de eucharistie. Alle informatie vindt u op: www.
martelarenvangorcum.nl. Als u wilt, kunt u ook lid worden van
de gebedskring van de Martelaren van Gorcum. U krijgt dan
een aantal maal per jaar een nieuwsbrief. Ook zijn er speciale
bijeenkomsten voor de leden van die groep. U kunt voor
informatie mailen naar: info@martelarenvangorcum.nl of mij
erover aanspreken.
Pastoor Jack Glas

Rozenkrans bidden en andere vieringen
in de Meimaand, Mariamaand
Toen ik net op de priesteropleiding zat was één van mijn
beginnerservaringen met het bidden van de rozenkrans dat ik
het té plechtig wilde bidden. Het resultaat was dat ik op enig
moment de tekst volledig ‘kwijt’ was.
Het advies dat ik kreeg was dat het bidden van de rozenkrans
om een zekere, vlotte cadans vraagt. Zo kom je beter tot waar
de rozenkrans voor is bedoeld: een meditatief moment waarbij
en waardoor we kunnen loskomen van onze gedachten en
zorgen. In de meimaand wordt in verschillende kerken het
rozenkransgebed gebeden of op een andere wijze aandacht aan
Maria geschonken. Ook in onze parochiefederatie.
De rozenkrans wordt gebeden in:
Oud Ade:
dinsdagochtend om 8.45 uur,
voorafgaand aan de Heilige Mis
Roelofarendsveen: dinsdagochtend om 9.00 uur
Aarlanderveen:
woensdagochtend om 8.30 uur,
voorafgaand aan de Heilige Mis
Zevenhoven:
woensdagavond 19.00 uur
Langeraar:
donderdagavond 19.00 uur
Hoogmade:
donderdagavond 19.00 uur in de PKN kerk
Daarnaast zal er in de kerk van Nieuwkoop op zaterdagavond
8 mei om 19.00 uur een viering zijn met bijzondere aandacht
voor Maria en in Aarlanderveen zal op zondag 30 mei om 19.00
uur een Maria-lof worden houden, met Marialiederen.
Kapelaan van Paassen

SAMENstromen • mei 2021

5

Clara & Franciscus verdieping

Verdieping
Verdieping
Heilige van de maand

Vieren
Lief een Leed
Omzien
Anker

Sint Maria Goretti
Maria Goretti werd geboren op 16 oktober 1890 in een boerengezin dat het niet makkelijk had om de eindjes aan elkaar te knopen. Toen ze negen jaar was, stierf haar vader. Hierdoor kwam
er veel werk op haar schouders, maar ze mopperde niet. Ze deed
het huishouden en zorgde voor haar kleinste zusje Teresa. Ondanks de armoede hielden ze allemaal van elkaar en bleven ze
dicht bij God.
Na een aantal keer verhuisd te zijn, kwamen ze wonen naast een
jongen – Alessandro – en zijn gezin. Alessandro probeerde vaak
in Maria’s buurt te komen en toen Maria 11 jaar was, dwong hij
haar met hem naar bed te gaan. Zij weigerde en riep uit dat het
een doodzonde was, dat God het niet goedkeurde. Alessandro
gaf er geen gehoor aan en ging door met bedreigen en dwingen.
Toen duidelijk werd dat Maria niet ging opgeven, nam hij een
mes en stak haar 14 keer.
Een beetje later kwamen haar moeder en broers van het veld
en zagen haar daar bloedend liggen. Ze brachten haar meteen
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar ze geopereerd werd.
De chirurg vroeg haar: ‘Denk aan mij als je in het paradijs bent.’
Maria wist niet hoe erg ze eraan toe was en antwoordde: ‘Wel, je
weet niet wie er als eerste zal zijn.’ Toen antwoordde hij: ‘Jij, Maria!’, waarop zij zei: ‘Dan zal ik aan u denken.’ Enkele uren later,
toen ze aan het sterven was, zei ze: ‘Ik vergeef Alessandro, ik wil
dat hij met mij in het paradijs zal zijn.’ Maria stierf op 6 juli 1902.
11 jaar oud.
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Alessandro belandde in de gevangenis en had nergens spijt van,
totdat hij droomde dat hij in een tuin was. Maria was er ook en
gaf hem lelies die onmiddellijk in zijn handen verbrandden. Toen
hij wakker werd, was hij een ander mens. Hij biechtte zijn misdaad op en veranderde zijn leven. Toen hij 27 jaar later vrijgelaten werd, ging hij meteen naar Maria’s moeder toe om haar om
vergeving te vragen. Zij schonk hem die, terwijl ze zei: ‘Als mijn
dochter hem kan vergeven, wie ben ik om hem die vergeving te
onthouden?’
Bij de heiligverklaring van Maria in 1950, stond Alessandro naast
Maria’s moeder op het Sint-Pietersplein in Rome en later trad hij
in als lekenbroeder bij de Kapucijnen (Een lekenbroeder is een
kloosterling die wel de geloften van de orde aflegt, maar niet
gewijd wordt. Hij voert meestal handenarbeid uit of zorgt voor
andere materiële en praktische zaken.) Hij die haar wilde aanranden en uiteindelijk vermoordde, ging het klooster in!
De kans dat je in een gelijkaardige situatie terechtkomt is – gelukkig – niet groot, maar de kans dat iemand in een relatie vraagt
over de grenzen te gaan die je voor jezelf had opgesteld, is wat
groter. Maria Goretti kan voor ons allemaal een voorbeeld zijn, in
die situaties, maar ook in het alledaagse leven.
Door getuigenis af te leggen van de zuiverheid, door die niet te
willen opgeven, heeft Alessandro uiteindelijk zijn hele leven aan
God gegeven door in te treden als lekenbroeder. Maria’s moed
heeft zijn leven veranderd en zij mag nu ons grote voorbeeld zijn.

Clara & Franciscus Verdieping
We zullen misschien nooit zien wat de vruchten zijn van wat we anderen vertellen of proberen mee te geven over de zuiverheid. Desondanks mogen we op God vertrouwen dat Hij ons gebruikt als Zijn
instrumenten om het mooie, wat de zuiverheid is, door te geven.
Niels Hofkens

Roepingenzondag:
Wees niet bang, kom dichterbij
“Op de vierde zondag van Pasen 25 april viert de Kerk Roepingenzondag met gebed om roepingen. Het thema op de poster
‘Wees niet bang, kom dichterbij’ verwijst naar Mozes. God
roept hem om zijn volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte
(Exodus 3). Na twijfel en tegenwerpingen geeft Mozes uiteindelijk gehoor aan die roeping”.
Met deze woorden opent Walter Broeders, rector van de diaken- en priesteropleiding zijn inleiding op de website van het
Bisdom Rotterdam.
De kerk is de gemeenschap van gelovigen. Met elkaar zijn we
de kerk. De apostel Paulus spreekt er over in zijn brief aan de
Efeziërs. (2:19-21) Daar schrijft hij: “Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de
heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament
van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus zelf
is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.” Maar nog het
meest helder drukt hij het uit in zijn eerste brief aan de Korintiërs. In hoofdstuk 12 schrijft hij: “U bent het Lichaam van Christus en ieder van u is lid van dit lichaam”
De kerk is gebouwd op het geloof en de bediening van de
apostelen en iedereen heeft een taak.In de kerk zijn mensen
nodig die een taak op zich nemen om de gemeenschap op bijzondere wijze te dienen. En dan denken we heel specifiek aan
de bediening van de sacramenten, de verkondiging van het
woord, de bijzondere zielzorg en ondersteuning en het onderricht. Al vanaf de oorsprong van de kerk kwam dit tot uiting in
het drievoudig ambt van bisschop, priester en diaken. Maar
ook zijn er altijd mannen en vrouwen geweest die los van deze
ambten hun wijsheid en kennis gaven aan de gemeenschap
door catechese en pastorale zorg.
Onze kerk kan alleen een levendige gemeenschap zijn als veel
mensen opstaan om hun steentje bij te dragen, of om hun
steen bij te dragen.
Bij deze Roepingenzondag wil de kerk zich richten tot jongeren en volwassenen. Wat wil jij met je leven doen. Als je aan
het begin staat van een lange toekomst. Hoe ga je jouw leven
invullen? Maar ook wanneer je als volwassenen in de veertig
bent en denkt: Geeft mijn leven mij nu echt voldoening? Kan ik
een ommekeer in mijn leven maken? In de kerk zijn veel mogelijkheden.

Ons bisdom Rotterdam heeft gelovigen nodig die priester of
diaken willen worden. Maar ook zijn er mogelijkheden om
pastoraal werker te worden of catecheet. Voor al deze taken
vraagt de kerk een gedegen theologische opleiding, maar ook
een oefening in gebed. De kerk gelooft dat God mensen roept.
Maar wat doe je daarmee? En hoe weet je of je roeping echt is.
Er is alle tijd om met begeleiding het juiste onderscheid te kunnen maken.
Iedereen die hier meer over wil weten kan contact zoeken met
de rector van het opleidingscentrum van het Bisdom Rotterdam, Vronesteyn, Walter Broeders, 070-3873804.
Een mooi verhaal van rector Walter Broeders over het ontdekken van je roepstem vind je op deze link:
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/
grote-vraag-voor-jonge-katholieken-hoe-kun-je-de-stem-vangod-verstaan-en-je-roeping-volgen
Diaken André van Aarle

Geloofsvraag
Wanneer brandt de Paaskaars?
Sinds het feest van Pasen, zien we de Paaskaars weer branden.
Het is prachtig om dat licht te zien. Juist daarom komt de vraag
naar boven: Waarom nu wel, en straks niet meer? Wanneer
brandt de Paaskaars nu eigenlijk?
Ieder jaar, met Pasen worden in de Paaswake de nieuwe paaskaarsen plechtig gezegend en aangestoken. De kaars van de
kerk zelf krijgt direct al z’n prominente plaats. De kaarsen van
de andere kerken worden aan het einde van de viering overhandigd aan afgevaardigden.
En vanaf dat moment brandt die kaars in iedere viering. We
doen dit zolang de paastijd duurt. Waarom juist alleen in die
tijd? Om op die manier die feestelijke tijd van Pasen extra te
benadrukken. Na Pinksteren begint de “tijd door het jaar”, te
herkennen aan de groene kleur. De paaskaars krijgt dan een
plekje bij het doopfont en brandt niet meer in reguliere vieringen.
Toch zijn er een aantal uitzonderingen. Zo zien we de kaars
wel bij uitvaarten, als herinnering aan het licht van Christus
dat nooit dooft. Met dat licht wordt vaak ook het licht rond het
lichaam van de overledene ontstoken.
En ook bij een doopsel brandt de paaskaars, dan wordt de
doopkaars van de dopeling ermee aangestoken. Tenslotte kan
ook bij de eerste heilige communie en het vormsel de paaskaars branden. Vanuit die kaars worden de doopkaarsen van
de kinderen dan aangestoken.
Pastoor Jack Glas
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Ontmoeting
Lectio divina

Marzena: ‘Het is voor mij een manier om Gods aanwezigheid te voelen’
Door: Judy Wagenaar
enbosch een groep van 7 mensen aan deze lectio divina. Eerst
wekelijks en nu tweewekelijks online. De in Noorden woonachtige Marzena Disseldorp (Poolse van afkomst, getrouwd en 2
kinderen) en Langeraarse Liesbeth van Woudenberg (samen
met partner, en 3 kinderen) deden van meet af mee en zijn
allebei dankbaar voor de verdieping van hun geloof die lectio
divina hen opleverde.
Vanuit het hart
Liesbeth vertelt dat een gewone Bijbelstudie meer met je
hoofd gebeurt maar bij de lectio divina gaat het echt om je
hart. ‘Tijdens de stiltes borrelt er van alles in je op en je krijgt
inzichten die je later ook met elkaar deelt. Het woord heeft mij
altijd iets te zeggen omtrent mijn eigen leven. Persoonlijk begeleid ik al stiltemeditaties en dit is dus voor mij een fijne manier
om mijn geloof te verdiepen. Je bent in beweging en gaat in
die beweging mee en die ervaringen deel ik later ook wel met
vriendinnen. Iedereen kan lectio divina beoefenen want het
heeft niets met intelligentie te maken maar met een open houding, met willen ontvangen.’

Iemand leest een schriftgedeelte voor, vervolgens mediteer je
in stilte daarover, je deelt daarna een gekozen fragment met
anderen, weer lees je het schriftgedeelte, gaat de stilte in en
vraagt je af hoe dit woord nu tot jou spreekt om vervolgens
de gedachten en gevoelens met elkaar in veiligheid te delen.
Deze lectio divina (goddelijke lezing) spreekt tot het hart van
Liesbeth van Woudenberg en Marzena Disseldorp. Zij ervaren
hierdoor verdieping van hun geloofsleven omdat God niet via
hun hoofd maar via hun hart tot hen spreekt.
Lectio divina is al eeuwen oud en vooral een spirituele praktijk
bij monniken maar ook beoefend door woestijnvaders. Het bestaat uit vier onderdelen: lectio (lezing), meditatie (overweging),
oratio (gebed) en contemplatio (nadere beschouwing). Ruim
een jaar geleden begon onder leiding van pastor Marjo Hoog8
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Liefde van God
Marzena bezoekt behalve haar parochie in Noorden ook de
Poolse kerk in Amsterdam waar verschillende nationaliteiten
samenkomen. Marzena: ‘Ik voel me tijdens de bijeenkomsten
van lectio divina altijd aangesproken, mijn ogen en mijn hart
gaan open en het woord spreekt tot mij. Traditioneel gelovig
van huis uit, ben ik toch jaren zoekende geweest. Ik las de
Bijbel wel maar wilde God leren kennen. Vaak kende ik de
verhalen of tekstgedeeltes al maar het deed niks met me. De
verdieping die lectio divina me geeft leidt uiteindelijk tot het
ervaren van Gods liefde voor mij en voor iedereen. Die liefde
wil ik aanvaarden en met anderen delen.’
Online
Geen groepsbijeenkomsten maar de lectio divina gaat door corona helemaal online. Dat is volgens de beide dames geenszins
een belemmering. Tenslotte hoef je er nu niet voor te reizen en
dat bespaart tijd. Bovendien mag de dynamiek dan anders zijn,
de diepgang leidt daar helemaal niet onder. De online bijeenkomsten gaan voorlopig door en Liesbeth en Marzena zullen
daar zeker deel van uit blijven maken.
Als je ook op zoek bent naar verdieping van je geloof en lectio
divina wilt gaan beoefenen of een keer wilt proberen, neem
dan contact op met pastor Marjo Hoogenbosch.

Clara parochie

H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen

Alpha-cursus
Een aantal parochianen is bezig met het
volgen van een Alpha-cursus. Uit onze
kerklocatie zijn dat vier mensen, uit de
gehele Clara en Franciscus ruim twintig.
De cursus wordt vanwege de huidige
beperkingen on-line gegeven. Er zijn, op
het moment dat ik dit schrijf, al weer tien
bijeenkomsten geweest. Het is allemaal
erg inspirerend en opbouwend. Besproken onderwerpen zijn: 1. Is er meer? 2.
Wie is Jezus? 3. Waarom stierf Jezus? 4.
Hoe kun je geloven? 5. Bidden: Waarom
en hoe? 6. Bijbel lezen: Waarom en hoe?
7. Hoe leidt God ons? 8. Wie is de Heilige
Geest? 9. Wat doet de Heilige Geest? 10.
Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige
Geest? Tijdens de Goede Week is er geen
bijeenkomst. Daarna volgen er nog enkele
bijeenkomsten. De resultaten van de cursus zijn zodanig positief dat er zeker een
vervolg aan wordt gegeven. Met dank aan
ons pastorale team.
Mede cursist Ed Koeleman

Palmpasen
Inmiddels ligt Pasen al weer geruime
tijd achter ons, maar toch blikken we
graag nog even terug. Laten we beginnen iedereen te bedanken die zich dit
jaar heeft ingezet en een van onze me-

deparochianen een warm bezoekje heeft
gebracht om een Palmpasen te overhandigen, al ging dat dit jaar iets anders dan
anders.

Door alle nog steeds geldende maatregelen staat er nog geen kinderkerk
gepland. Zodra het weer kan, zult u van
ons horen, laten we hopen dat dit op de
Petrus en Paulusdag op 27 juni weer tot
de mogelijkheden behoort.
Werkgroep Kinderkerk

Kruisverering
Na een mooie palmzondagviering op
zondag 28 maart, met veel palmpaasstokken door de kinderen versierd, hebben we op Goede vrijdag de kruisweg
gebeden met speciale aandacht voor de
kinderen. ’s Morgens was er al een groot
kruis omwoeld met kippengaas buiten
op het plateau voor de Kerk geplaatst. Zo

Omdat niet iedereen bij de viering aanwezig kon zijn, door het maximaal aantal
mensen dat naar binnen mag, was er
ook de mogelijkheid de Palmpasen na de
viering te laten zegenen, buiten voor de
kerk. Het waaide hard maar was gelukkig
droog zodat verschillende families buiten
de afloop van de viering af konden wachten. De kinderen die wel in de viering
zaten kwamen samen met Kapelaan van
Paassen naar buiten en hier werden alle
palmpasenkruizen gezegend. Heel bijzonder al hopen we toch dat het volgend
jaar weer met zijn allen in de kerk Palmpasen kunnen beleven.
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Aarlanderveen

H H Petrus en Pauluskerk

kon een ieder die voorbij kwam of naar
het kerkhof ging om zijn dierbare overledenen te bezoeken, alvast een bloemetje
in het kruis steken.

sord en Helma heeft ze daarna overal
thuis bezorgd, zodat vele tuinen hiermee
werden opgevrolijkt. De opbrengst van
deze actie bedroeg maar liefst € 385,00!

Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt,
het kruis zat vol met bloemen en ook de
emmers waren rijkelijk gevuld.
Om drie uur ’s middags was er een
mooie dia presentatie van alle foto’s
van onze eigen kruiswegstaties, waarin
kapelaan Van Paassen samen met de
kinderen langs de staties liep. Diana van
Egmond las bij iedere afbeelding het
lijdensverhaal voor en haar man Kees
verzorgde tussen de staties door voor
passende muziek.
Na afloop mochten alle kinderen en ook
de andere bezoekers een kaarsje aansteken bij Maria, de moeder van Jezus, die
veel verdriet heeft gehad bij het lijden en
sterven van haar zoon.
Een mooie, gedenkwaardige middag. Wij
hopen dat volgend jaar, als er geen corona beperkingen meer zijn, er nog véél
meer kinderen samen met hun ouders,
opa’s en oma’s, tantes en ooms samen
met ons de kruisweg komen bidden.
Pastoraatgroep Aarlanderveen

Vastenactie 2021

Zoals u vast wel weet, is de MOV-werkgroep voor de Vastenactie een grote uitdaging aangegaan om, ondanks de coronamaatregelen toch nog, 3 acties op touw
te zetten om jongeren in ontwikkelingslanden te steunen bij hun opleidingen.
Allereerst onze violenverkoop, welke we
al jaren in ’t Achterom konden verkopen,
maar nu kon met de viooltjes telefonisch
of via e-mail bestellen. Kwekerij Zevenhoven in Ter Aar heeft alle violen gespon-
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Als tweede actie hadden we de inzameling
van gereedschap. Met de start van de Vastenactie begonnen we deze spullen achter
in onze kerk te verzamelen. We hadden al
heel wat verzameld, toen we tezamen met
de andere kernen van de Clara-parochie
op zaterdag 21 maart van 10 tot 12 uur
een grootse inzameling hielden. De website van onze federatie, plus het artikel in
de Omroeper én het Alphens Nieuwsblad
én het prachtige weer, leidde ertoe dat
deze inzameling een overwéldigend succes werd. Gelukkig kon alles tijdelijk opgeslagen worden in het museum van Henk
de Boer in Nieuwkoop.
Inmiddels is een groot deel al naar
'Tools for work' in Teteringen vervoerd.
Daar kijkt men het na en wordt zo nodig
gerepareerd, waarna het wordt verzonden naar projecten in Afrika. Al dit
gereedschap komt enorm van pas voor
de opleidingen aan jongeren én om de
afgestudeerde jongeren op weg te helpen wanneer zij zelf hun beroep kunnen
uitoefenen.

Over de derde actie, de Paasbroodmixactie kunt u verder lezen onder de rubriek
‘Omzien naar de ander’ met daarbij ook
de opbrengsten van de collectes in alle
Clara-kernen én dus de geweldig in de
smaak gevallen Paasbroden.
Met veel plezier na de vele fijne reacties
kijken we op een zeer geslaagde Vastenactie terug.
MOV-werkgroep Helma Zevenhoven en
Agatha Keijzer

Verdieping
Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Erlanda Cornelia Bezuijen-Lek		85 jaar
Omzien
Johanna Gerarda De Roos-van der Hulst
95 jaar

15 maart
16 maart

Anker

Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Rozenkrans bidden in mei

naar de kerk toe te komen kunt u ook via
de kerkradio met ons mee bidden.
Warme groet, Saskia Versluis-Hölscher

Nieuwe leden koor Spirit
Vind jij het leuk om te zingen en ben je
12 jaar of ouder? Kom dan eens kijken bij
Koor Spirit uit Langeraar!
Koor Spirit is een nieuwe weg ingeslagen.
Het koor bestaat uit 4 meiden en 1 jongen en is onder leiding van een nieuwe
dirigent. Haar naam is Greetje de Haan.
Op donderdagavond repeteren wij van
19:30 uur tot 21:30 uur in het koetshuis
naast de kerk. Wij vinden het leuk als jij
een keertje mee komt zingen om te ondervinden hoe jij het ervaart. Hopelijk zien
wij je dan! Heb je nu al vragen, dan kun
je contact opnemen met Maxime van der
Hoorn, E-mailadres: jongerenkoorspirit@
gmail.com
Maxime van der Hoorn

Eigenlijk wil ik schrijven hoe fijn het is dat
de lente is begonnen en de dagen zonniger en langer worden. Maar als ik op
Tweede Paasdag naar buiten kijk, dan
zie ik hoe hard het vandaag waait, het
sneeuwt dikke vlokken en tussendoor hagelt het ook nog. Maar ach, wat geeft het
“De Lente is begonnen!” hoe fijn is dat.
Overal om je heen mooie bloesem , vrolijke lammetjes in de wei en alles groeit en
bloeit. Dankbaar voor alles om ons heen,
wil ik weer bidden voor en natuurlijk met
jullie. Samen de rozenkrans bidden. Nog
niet in het vertrouwde Maria hoekje maar
gewoon net als in oktober knus en op
gepaste afstand van elkaar voor het Maria
schilderij. De rozenkrans bidden in Langeraar doen we elke donderdagavond in mei
en begint om 19.00 uur. En u bent natuurlijk van harte welkom om mee te komen
bidden in de kerk. En als het niet lukt om

Stilte- en aandacht
meditaties
Zoals veel dingen tegenwoordig zijn ook
de stilte meditaties in Langeraar online
mee te beleven. Elke week neem ik 2 geleide meditaties van tevoren op en upload
deze op YouTube zodat we met elkaar op
de donderdag avond om 20.00 uur kunnen mediteren. Niet samen maar toch
tegelijk, online verbonden. En het voordeel is dat als je een keer niet kan op donderdag dan volg je hem op een later tijdstip als het je wel uitkomt. Mocht je mee
willen doen stuur me dan een berichtje op
06-28256286, Ik stuur je dan op de donderdag de links naar de meditaties via een
WhatsApp. Waarom zou je niet meedoen
met deze geleide meditaties? Mocht je
nog vragen hebben, hoor ik het graag.
Met een warme groet,
Liesbeth van Woudenberg

Poetsengel gezocht
voor Pastorie
De pastorie is dé plek voor vele vrijwilligers om samen te komen voor koffie,
overleg, vergaderingen, acties, spullen te
brengen of op te halen, even iets te regelen met Ria op het secretariaat of wellicht
om inspiratie op te doen. Op vrijdagochtend wordt de Pastorie door enkele
vrijwilligers schoongemaakt. We zijn op
zoek naar een nieuwe huishoudelijke hulp
voor ons team. Heeft u tijd om ééns per
twee weken samen met anderen de Pastorie bij te houden? Laat het ons weten
via bcp_langeraar@rkgroenehart.nl of bel
met het secretariaat via 0172-602130. We
kijken naar u uit!
Beheercommissie Parochiekern

Palmpaasstokken
De pakketjes met de Palmpaasstokken
waren een succes. Er hebben 17 kinderen
een pakket besteld en we hebben ook nog
een donatie ontvangen. Na de inkopen
bleef er nog €100,- over voor donatie aan
de vastenactie. Hartelijk dank voor uw
bijdrage.
Agnes van Schie
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Langeraar

H H Petrus en Pauluskerk

Vanuit de
BeheerCommissie (BCP)
Zoals u kunt zien, is er gestart met het
voegenproject. De steigers zijn geplaatst
en een eerste proefvlak is gemaakt. De
hele klus duurt ongeveer 3 maanden, dus
het zal eind juni gereed zijn. Meer informatie over de diverse acties leest u in de
Weetjes, deze is los bijgevoegd.
Met enige trots en dankzij ons commissielid Ton den Haan is een compleet nieuw
“klussenteam” van 8 nieuwe vrijwilligers
gerekruteerd, die allerlei losse klussen zal
aanpakken; de eerste klussen zijn overigens al gedaan. Binnenkort zullen we de
groep, bestaande uit allerlei oud-vakmensen even nader introduceren.
Beheercommissie Parochiekern

Vanaf de Adrianustoren
• Wij zijn op weg naar Pinksteren. Op de
50e dag na Pasen is het Pinksteren: het
feest van de Heilige Geest, de plaatsvervanger van Jezus Christus.
• De vastenactie 2021 heeft een mooi
bedrag van € 490,- opgebracht. Dank
hiervoor.
• Op zondag 25 april is het Roepingenzondag. Het thema is: “Wees niet bang,
kom dichterbij” en verwijst naar het
verhaal van Mozes die God ontmoet
bij het brandende braambos en door
Hem geroepen wordt om zijn volk te
bevrijden uit de slavernij van Egypte. De
kerk besteed aandacht aan de roeping
tot priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven. De gelovigen worden
op deze “Wereldgebedsdag voor Roepingen” opgeroepen om in het bijzonder te bidden voor nieuwe priesters,
diaconaat en het godgewijde leven.
• In de meimaand “Mariamaand” vindt iedere donderdagavond om 19.00 uur in
onze kerk het rozenkransgebed plaats.
• Als mensen in Coronatijd behoefte hebben aan een gesprek dan is Diaken Van
Aarle bereid om langs te komen. Hij is
bereikbaar onder telefoon nummer 0621693267.
• Vaak worden er lang-houdbare levensmiddelen gedoneerd in de bank in het
12
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voorportaal van de kerk. Grote dank
hiervoor. De werkgroep diaconie Langeraar zorgt dat alles bij de voedselbank
komt; zij zijn daar heel blij mee. Het
is niet de bedoeling om tweedehands
spulletjes in de bank neer te leggen, dat
kan wel bij een kringloopwinkel worden
gebracht maar niet bij de voedselbank.

De kans
Het afgelopen jaar was heel bijzonder,
het coronavirus gaf echt gedonder.
En dat wereldwijd, gewoon bizar,
wij mensen raakten in de war.
Maatregelen werden er genomen.
Nee, er viel niet aan te ontkomen.
“Houd je eraan, allemaal!”
klonk op tv steeds het verhaal.
Ondanks dat veel zieken en ook doden,
dat bracht angst, verdriet en financiële noden.
Echt contact, we gingen dat missen.
Hoelang gaat het duren? Dat was gissen.
Mensen raakten geïrriteerd en boos,
kregen een kort lontje, er was heel wat loos.
Nu volop testen en prikken,
je hoort de corona-tijdbom tikken!
En al zijn wij doorgaans heel wat mans,
misschien geeft God ons nu de kans
ons te bezinnen: ja, verander…
het gaat om beminnen en er zijn voor elkander!

VerdiepingDorothé Klein-Verdel
Vieren
Lief
leed
Lief en
een
Leed
Overleden
Omzien
1 april		
6 april		

Henricus Wilhelmus Versluis		
Elisabeth Martina Versluis- Wijfje

Anker

83 jaar
94 jaar

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
VASTENAKTIE NIEUWS
Succes in omzien naar een ander ook
in Coronatijd.
M.O.V. wil u allen hartelijk danken voor
uw giften via internetbankieren, donaties
in de rode bussen, het kopen van talrijke
Paasbroden en het vele gereedschap, dat
ingezameld is.
Wat heeft de Bisschoppelijke Vastenactie
al bereikt in 2020?
• In 2020 hebben we 76 projecten gesteund voor in totaal € 1.777.000,• Hiermee hebben we samen meer dan
100.000 mensen kunnen helpen.
• Zo hebben we 22.000 mensen geholpen
om hun landrechten veilig te stellen.
• Drie klinieken kregen toegang tot duurzame energie.
• Meer dan 16.000 mensen volgden een
opleiding, landbouwtraining of konden
een eigen bedrijfje starten.
• Meer dan 2800 mensen kregen toegang
tot schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen.
• Een betere gezondheidszorg voor 21.000
mensen. Covid-19 noodhulp voor meer
dan 18.000 mensen.

Ik sta er niet altijd bij stil
Nu lijkt het leven momenteel even stil
te staan door de coronacrisis die ons
allemaal raakt en ons een gevoel van
machteloosheid geeft. Het liefste zou ik
er gewoon weer erop uit willen gaan zonder dat ik mijn mondkapje bij mij moet
hebben of andere coronamaatregelen in
acht moet nemen. Weer gezellig familie,
vrienden, kennisen of bekenden bezoeken
of lekker ergens wat drinken of een hapje
eten. Hierdoor lijkt mijn leven even stil te
staan, maar als ik er goed over nadenk,
heb ik eigenlijk weinig reden tot klagen.
Ik ben gezond, ga nog steeds als vanouds
naar mijn werk en corona heeft ons gezin
tot op heden nog niet getroffen. Natuurlijk
zijn er dingen die ik graag anders zou willen zien, want hardlopen geeft nog steeds

te weinig ontspanning en mijn werk juist
te veel spanning. Nu heb ik laatst nog
hard gelopen met mijn beste vriend die
door een tumor halfzijdig verlamd is en
hierdoor afhankelijk is van zijn handbike.
Ik kan mij er geen voorstelling maken hoe
het voor hem geweest moet zijn om 18
maanden in het ziekenhuis te liggen en
binnen 2 jaar tijd zijn vader en moeder te
verliezen. Hoor ik hem klagen?
Hoe kan het dat hij ondanks alles niet bij
de pakken neer gaat zitten en geniet van
alles wat hij nog wel kan en heeft. Nu kunnen we elke dag met mondkapje gewoon
boodschappen doen en alles komt in
tientallen verschillende varianten en een
zeer uitgebreid assortiment, terwijl er in
andere delen van de wereld schaarste is
en mensen zwaar ondervoed zijn. Het rare
is dat als ik deze beelden op televisie zie,
deze mensen altijd lachen en meer lijken
te genieten van het leven ondanks de situatie waarin zij verkeren. Ik kijk niet graag
naar deze beelden, maar ze doen mij wel
beseffen dat ik eigenlijk weinig reden tot
klagen heb. Dan bid ik dan ook meestal
tot God om hem te bedanken voor alles
wat hij mij gegeven heeft, maar ook soms
voor persoonlijk geluk.
Als ik dan weer geconfronteerd wordt met
mensen die minder geluk hebben in dit
leven schaam ik mij daar soms dan ook
voor. Nu denk ik dat dit te maken heeft
dat de ellende van anderen te ver van mij
afstaat en als ik mij dan tot God richt, bid
ik voor mensen in mijn persoonlijke kring.
Toch bid ik vaak genoeg dat er nergens
meer op aarde honger, oorlogen, geweld
en verschrikkelijke ziekte zullen zijn. Vaak
blijft het bij mij knagen of ik in plaats van

Verdieping

bidden niet meer kan doen en deze problemen op kleine schaal zelf zelf kan aanpakken. Toch weet ik simpelweg niet hoe
en ben ik een introvert persoon die niet zo
snel op mensen afstap om hulp te bieden.
In mijn hart ben ik dan wel zeer betrokken
met mijn naasten en bekenden, maar vind
het lastig dit verbaal te ventileren. Ik ben
meer van de praktische hulp.
Nu gaan mij veel dingen aan het hart en
bid ik ook voor mensen die ernstig ziek
zijn en hun naasten. Zo vind ik het bijna
bovenmenselijk dat als je maagkanker
hebt en tegenslag na tegenslag krijg te
verwerken je zoveel veerkracht kan tonen
en een optimisme waar je u tegen zegt. Ik
sta er niet elke dag bij stil, maar wat heb ik
weinig reden tot klagen. Natuurlijk mag ik
mijn persoonlijke uitdagingen hebben en
hierbij God om hulp vragen, maar hoop
ik en weet ik eigenlijk wel zeker dat God
werkt in de mensen bij wie de nood het
hoogst is. Ik kan best wel even wachten.

Vieren
Lief
leed
Lief en
een
Leed
Overleden
Omzien
27 maart		

Ton van Leeuwen

Anker

		

73 jaar
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Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
Dinsdag 11 mei 9.00 uur
Donderdag 13 mei 9.15 uur
Dinsdag 25 mei 9.00 uur

Eucharistieviering voorganger kapelaan van Paassen
Hemelvaartsdag Woord en gebed
voorganger diaken Van Aarle
Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen

Vanuit de Pastoraatgroep Nieuwveen /
Zevenhoven
Terugkijkend op het paastriduüm, wat
we online gevierd hebben in onze twee
kernen: te weten Langeraar en Roelofarendsveen, hebben we over het algemeen mooie reacties gekregen.
Met dank aan Joris, die dit alles mogelijk
heeft gemaakt. En uiteraard dank aan
de voorgangers en de koren, die deze
feestelijkheden hebben ondersteund
met prachtige muziek. Zo is toch nog
een mooi paasfeest geworden. De ouderen van Nieuwveen en Zevenhoven
hebben van hun kern een paasgroet
gekregen, met een Palmtakje.

Bedankt Riet
Na veel jaren in het parochiebestuur
van de H. Nicolaaskerk voor de fusie en
daarna 10 jaar in het bestuur van de
BCP Nieuwveen is Riet Spekman gestopt
met de functie van secretaris van het
parochiebestuur en beheercommissie
van de parochiekern Nieuwveen. Het
parochiebestuur van de H. Clara heeft
Riet inmiddels eervol ontslag verleend.
Riet is al heel lang actief betrokken bij
de H. Nicolaaskerk. Het organiseren van
allerlei acties o.a. Torenactie bij de renovatie, commissie 150-jarig bestaan H.
Nicolaaskerk, tentoonstellingen kerststallen. Verder coördinator wijkcontactpersonen en vrijwilligers, puzzelwandelingen in de pastorietuin, Zandtovenaar
bij 150-jarig bestaan, verteller bij The
Passion met Canta Libre, Kindje Wiegen
met Kerstmis en nog veel meer.
Riet, heel veel dank voor al het werk dat
je hebt gedaan voor de BCP en de H.
Nicolaaskerk. Wij hopen nog vaak een
beroep op je kunnen doen voor weer
een actie. BEDANKT !

Op 13 mei is het Hemelvaartsdag en
dan is er om 09.15 uur een Woord- en
Gebedviering in de Nicolaaskerk in
Nieuwveen, diaken Van Aarle gaat voor.
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De begraafplaats achter onze H. Nicolaaskerk is in gebruik om overleden
parochianen een laatste rustplaats te
bieden. Dit kan zijn in een particulier
graf of een algemeen graf wanneer er
sprake is van een begraving of in een
nis in de urnenmuur na een crematie.
In de administratie van de begraafplaats staan onder andere de gegevens
van personen die de rechten hebben bij
een particulier graf, een nis in de urnenmuur of gebruiksrecht bij een algemeen
graf.
Nieuw: Belanghebbende
Naast de rechthebbende of gebruiker
kunnen we nu ook een of meerdere
belanghebbende(n) registreren bij een
graf.
Dit biedt de mogelijkheid om in voorkomende gevallen, bijvoorbeeld bij
overlijden van een rechthebbende, een
belanghebbende te kunnen benaderen.
Indien u als belanghebbende geregistreerd wilt worden, wilt u dan een mail
sturen met uw volledige naam en adres
en het grafnummer naar: Begraafplaats.
Nieuwveen@rkgroenehart.nl
Bedankt!

De Pinksternoveen kunt u te zijner tijd
online volgen vanaf 14 mei t/m 22 mei
op ons eigen YouTube kanaal. Dat kunt
u dus iedere dag volgen.
Dominee Jan-Willem van Dijk en Diaken
van Aarle zullen daarin voorgaan. In het
algemene gedeelte van deze Samenstromen vindt u een schrijven hierover.
Hartelijke groet, Marian Berkhout en Miranda Voorend namens de PG.

Administratie
begraafplaats

Magnolia in de tuin van de pastorie.

Administratie Begraafplaats
parochiekern H. Nicolaas

Clara Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Bedankt voor uw bijdrage
In de Samenstromen van de maand
november 2020 hebben wij u via een
extra bijlage gevraagd om een bijdrage
van € 15,00 in de kosten van het maandelijkse blad Samenstromen van onze
Parochiefederatie. Heel veel parochianen hebben een financiële bijdrage
overgemaakt naar de bankrekening van
de BCP Nieuwveen,
HEEL ERG BEDANKT !!
De Samenstromen is een belangrijke
bron van communicatie vanuit de kerk
naar de parochianen in deze tijd waarin
we slechts met weinig parochianen aan
de wekelijkse diensten kunnen deelnemen als gevolg van de beperkingen
door het coronavirus.
Bent u er nog niet aan toe gekomen of
kwam het nog niet uit om een bijdrage
voor de Samenstromen over te maken
dan kunt u dit nog steeds door overschrijving op bankrekening NL48 RABO
0300 3793 82 t.n.v. BCP Nieuwveen Parochieblad. Graag vermelden ‘Bijdrage
parochieblad’
Alvast bedankt.
BCP Nieuwveen

Samenstromen –
vrijwilliger / digitaal
De Samenstromen is een belangrijke
bron van communicatie, zeker in deze tijd
waarin wij als gevolg van de beperkingen
door Corona met maximaal 30 parochianen aan de wekelijkse diensten in onze H.
Nicolaas kerk kunnen deelnemen.

Verdieping
Vieren

Vrijwilligers
U ontvangt misschien al jaren de papieren versie van Samenstromen, het maandelijkse blad van onze parochiefederatie.
Dit wordt elke maand bij u in de bus gedaan door gemotiveerde vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die
de Samenstromen langs het Nieuwveens
Jaagpad (vanaf Kattenbrug tot Molenkade) maandelijks bij de parochianen wil
bezorgen. Het kost u maar een uurtje per
maand en u kunt zelf bepalen op welk
moment u het blad bezorgt in de laatste
week van de maand. Het blad komt 10x
per jaar uit.
Bent u die persoon?
Of weet u iemand die dit mooie werk
zou kunnen/willen doen bel dan op
donderdagmorgen naar het secretariaat 0172-538125 of stuur een mail met
naar: Nieuwveen@rkgroenehart.nl
Digitaal
Wist u dat de Samenstromen ook digitaal te lezen is? U kunt de Samenstromen en andere actuele informatie over
de parochie en de parochiekernen ook
vinden via de website van de Parochiefederatie: https://rkgroenehart.nl/ onderaan de pagina staat de digitale versie van de Samenstromen bij ‘Kerkblad
Samenstromen’.

Jezus zei:
‘Ik ben de goede herder. Luister!
Een goede herder geeft zijn leven
om zijn schapen te redden.
Maar iemand die ervoor betaald
wordt om op de schapen van een
ander te passen, doet dat niet. Dat
is geen echte herder. Hij zorgt niet
goed voor de schapen, want ze zijn
niet van hem. Als er een wolf aan
komt, laat zo iemand de schapen
in de steek en vlucht weg. Dan valt
de wolf de schapen aan en jaagt ze
uit elkaar.
Ik ben de goede herder. Zoals een
herder voor zijn schapen zorgt, zo
zorg ik voor de mensen die bij mij
horen. Ik geef mijn leven voor die
mensen. Want ik ken hen, en zij
kennen mij. Net zoals ik de Vader
van dichtbij ken, en zoals hij mij
van dichtbij kent.
Ook buiten Israël zijn er mensen
die bij mij horen. Ook voor hen
moet ik zorgen. En ook zij zullen
naar mij luisteren en mijn volgelingen worden. Alle mensen die bij
mij horen, zullen één grote kudde
met één herder zijn.’

Als u de Samenstromen liever digitaal
leest en dus geen prijs meer stelt op de
papieren versie wilt u dit dan melden
aan de ledenadministratie, dan halen
wij uw abonnement uit de administratie. Stuurt in dit geval even een mail
naar: ledenadministratie.nieuwveen@
rkgroenehart.nl
BCP Nieuwveen

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt

Stenn Pieter Hendrik van der Kraan zoon van Nick van der Kraan
Omzien

21 maart
		
21 maart
11 april
		

en Marleen Hoogeveen
Norah Fransiena Joshua Kleijn dochter van Charl en Samia Kleijn-Eillyas
Benthe Adriana Jeannette van der Eijk dochter van
Michiel van der Eijk en Angelique Koot

Anker

Koeien-, schapen- geiten- stier- en
kippenzegening bij Hoeve Kazan in
Nieuwveen.
Foto gemaakt door
Saskia Joha-van Abswoude en Marleen Visser
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee
De vastentijd zonder restaurant- en cafébezoek hebben we zonder kleerscheuren
overleefd, de teleurstelling was groot dat
we ook na Pasen de horeca voorlopig
links moeten laten liggen. We mochten
en mogen wel naar de kerk. Palmzondag
hebben we toch een mogelijkheid gecreëerd om de traditie met de palmpasenstokken in ere te houden. Een stuk of
tien kinderen kwamen na de viering naar
de kerk om buiten naar het intochtverhaal te luisteren en hun thuis gemaakte
palmpasenstokken door pastor Van de
Reep te laten zegenen. Ze hebben ze
daarna weggebracht naar ouderen, die
het bezoek van de kinderen zeer op prijs
bleken te stellen. Dank aan degenen die
dit weer mogelijk gemaakt hebben!
Op Goede Vrijdag hebben we ’s middags
de kruisweg gelopen, althans pastor
Heleen liep en Hans en Hans
ondersteunden de dienst als cantor en
lector. De opkomst is elk jaar wat groter
en met elkaar hebben we er een sfeervolle bijeenkomst van gemaakt. De kruisverering in de kerk paste niet binnen de
coronamaatregelen, zodat Jan een kruis in
de pastorietuin had gemaakt waar bloemen aan gehangen konden worden en
wel op een verantwoorde manier bij de
kruisgang stil gestaan kon worden.
De overige vieringen binnen het paastriduüm zijn in Langeraar gehouden zodat
de kerk pas weer op paaszondag open
ging. De viering werd opgeluisterd door
afvaardigingen van Cantabo en Waimbaji
ondersteund door Pia, Hans en Niels
en werd voorgegaan door pastor Van
der Bie. Het werd wederom een mooie
sfeervolle viering. Dank aan een ieder die
alle activiteiten georganiseerd en ondersteund hebben.
Door de grote onzekerheid wanneer alle
coronamaatregelen versoepeld worden, is
er bij het schrijven van dit stukje nog niet
bekend of er een 4 mei herdenking op ons
kerkhof kan plaatsvinden om 20.00 uur.
Wat in ieder geval wél kan, is op eigen ge16
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legenheid die dag een eerbetoon brengen
aan het oorlogsgraf van Simon van Capel
en even stil te staan bij onze vrijheid. Het
traditionele dauwtrappen op Hemelvaartsdag (13 mei) slaan we dit jaar een keer
over. De viering om 9.15 uur gaat wel door,
voorgegaan door pastor van der Reep. Tien
dagen later is het Pinksteren, de viering is
in Noorden op zaterdagavond, maar op
zondag worden de kinderen uitgenodigd
voor een eigen bijeenkomst om het verhaal van de vurige tongen te horen. Via de
(school)nieuwsbrief en op de website volgt
meer informatie.
De meimaand is ook de traditionele
Mariamaand. In Maria eren we ook een
beetje onze eigen en alle andere moeders. De Maria-kapel is elke dag open om
een kaarsje op te steken, misschien een
intentie in het boek te schrijven en tot
gebed te komen.

Heleen van de Reep heeft de stokken
gezegend en het Bijbelverhaal van de
intocht van Jezus voorgelezen en hebben
we samen nog gebeden.

Pastoraatgroep

Regenboogviering
Op 28 Maart hebben we een korte
bijeenkomst gehad van de regenboogviering. We hebben met de kinderen
Palmpasen gevierd. Natuurlijk moesten
we daarin wat dingen aanpassen, maar
uiteindelijk hebben we een korte viering
buiten gehouden. We hadden de kinderen gevraagd thuis een palmpasenstok
te versieren en bij de kerk kregen ze een
broodhaantje en een palmpasentakje
om de stok compleet te maken. De kinderen hadden werkelijk enorm hun best
gedaan en erg mooie palmpasenstokken
gemaakt.

Verdieping
Vieren

Tenslotte zijn alle kinderen hun palmpasenstokken weg gaan brengen naar
diverse ouderen binnen de parochie.
Sommige kinderen wisten zelf aan wie
ze de stok wilde gaan brengen. Anderen
kregen van de bezoekgroep een adres.
Voor zowel de mensen die een palmpasenstok kregen, als de kinderen die de
stokken weggaven, was dit een ontroerend moment. Het heeft op de organisatie, de ouders en de kinderen een grote
indruk gemaakt. We gaan proberen om
met Pinksteren weer een bijeenkomst
voor de kinderen te organiseren. We
hopen de kinderen dan weer te mogen
ontmoeten.
De werkgroep Regenboogvieringen Noorden

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Antoon Deins
Omzien

18 maart
22 maart
27 maart
1 april

Anja Marsman-Douven
Annie Hoogerwerf-van der Meer
Lau Tersteeg

Anker

79 jaar
57 jaar
79 jaar
77 jaar

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen in de week
Vrijdag 7 mei om 9.00 uur
Donderdag 13 mei
(Hemelvaart) om 11.15 uur
Vrijdag 21 mei om 9.00 uur

Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
Woord en Gebed met diaken van Aarle

Kerkbalans

Pasen

Dat u zich er als parochianen van bewust bent dat wij als gemeenschap zware tijden doormaken is ons natuurlijk
allang bekend. Aan de twee oproepen
om een extra donatie te doen als collecte werd door velen gehoor gegeven.
Ook de actie Kerkbalans mag al jaren
rekenen op gulle bijdragen van uw kant.
We keken als BCP met spanning naar
wat er dit jaar aan bedragen toegezegd
werden en daarin werden we wederom
niet teleurgesteld. Veel van de toegezegde bedragen zijn ook al binnen, maar
nog niet alles. Mogen wij u er even aan
herinneren dat onze penningmeester
deze bedragen graag bijgeschreven ziet
op onze bankrekening? Zo helpen we
met elkaar onze gemeenschap draaiende te houden.

Nog steeds beperkingen, nog steeds
maar maximaal 30 personen in de kerk,
ook met Pasen. Toch weerhoudt dat
ons er niet van om Pasen te vieren, het
hoogfeest van onze kerk. Hoewel er
in onze kern maar één viering was op
eerste Paasdag, had koster Gerard toch
alles uit de kast getrokken om de kerk te
versieren. Er werd immers gevierd! Ook
op de dag van beloken Pasen stonden
deze bloemstukken nog te schitteren in
onze kerk. Prachtig, zeker gezien vanaf
de koorzolder.

BCP

Opbrengst Vastenactie 2021
De campagne in de veertigdagentijd
heeft in het teken van beroepsonderwijs
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden gestaan. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat
een redelijk inkomen te verdienen en
eventueel een eigen bedrijf op te zetten. In de vastentijd stond bij het verlaten van de kerk de bekende melkbus;
deze heeft € 629,65 opgebracht. Ook
is er veel gereedschap ingezameld, dit
wordt gebruikt bij het opzetten van een
eigen bedrijfje. De actie bak uw eigen
Paasbrood heeft € 200,00 opgebracht.
Bedankt voor uw steun en bijdrage voor
deze mensen.
M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot

Gerard had eer van zijn werk. En dat
het veel werk is, kunnen mensen die
wel eens binnen komen vallen op de
dagen voor zo’n feestdag, constateren.
Er gaat menig uurtje inzitten om alles zo
mooi te maken. Een bedankje hiervoor
is ook wel eens op z’n plek. Dus Gerard,
bedankt voor elke keer weer die mooie
bloemstukken!!

Lentegroet
Pfoe! We moesten er wel even van zuchten toen we al die plantenbakjes in de
hal zagen staan. Die moesten allemaal
rondgebracht worden. Maar na een
ochtendje werk was alles in plastic tasjes
gedaan. Daarbij een groet van de BCP
en toen rondgebracht. Het is altijd weer
een feestje om aan te bellen en mensen
deze attentie te bezorgen. Het wordt
door de ontvangers altijd enorm gewaardeerd. En wij, de bezorgers, werden
er ook blij van, want wat is nou leuker
dan mensen blij maken! Voor mensen
die in deze moeilijke tijden maar weinig
bezoek kunnen ontvangen, is een blijk
van aandacht altijd welkom. Hopelijk
komt er dit jaar een einde aan al die
beperkingen, maar tot die tijd, weet dat
wij aan u denken!

Rozenkransgebed
In de meimaand gaan we weer het rozenkransgebed bidden. Bij mooi weer
doen we dat bij de Lourdesgrot. U bent
op de dinsdagavonden om 19.00 uur
van harte welkom hiervoor.
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Rozenkrans bidden
We nodigen u uit om in de Meimaand,
Mariamaand, de rozenkrans te bidden.
U kunt uw intentie opgeven en een
kaarsje branden bij Maria. Leg uw zorgen, verdriet, vreugde en dankbaarheid
neer in de handen van Maria. We zullen samen bidden om troost en kracht
voor alles wat ons bezig houdt. U bent
welkom donderdag 6 mei, woensdag 12
mei, donderdag 20 mei en donderdag
27 mei om 19.00 uur in de PKN kerk. Tot
ziens in de Mariamaand.
Lia van der Voorn

Alleen Gelaten –
boek Har Meijer
Onze parochiekern verkoopt het boek
van oud-huisarts en columnist voor het
Leidsch Dagblad Har Meijer. Zijn vader
is geboren naast de Onze Lieve Vrouw
Geboortekerk. Har hield van het gebouw
en daarom is de opbrengst van het boek
bestemd voor de herbouw. U kunt het
boek voor € 12,50 ophalen bij het secretariaat op dinsdagochtend.

Terugblik Goede Week

Vorig jaar konden we geen Palmpasen
vieren, vanwege de lock-down. Ook dit
jaar hebben we met coronamaatregelen
te maken, en we hebben geleerd er mee
om te gaan. Werkgroep Familievieringen
heeft gezocht naar mogelijkheden om er
een feestje voor jong en oud van te maken. We zijn trots op het resultaat. Helaas
konden we niet gezamenlijk knutselen,
en hebben we doe-het-zelf pakket beschikbaar gesteld, zodat thuis geknutseld
kon worden aan een palmpasenstok.
Vijfentwintig kinderen uit Hoogmade en
drie kinderen uit Woubrugge zijn op palmzondag naar een kinderviering gekomen.
Er was muziek, we hebben naar het verhaal van de intocht van Jezus geluisterd
en gebeden. Daarna hebben de kinderen
hun palmpasenstokken, voorzien van een
palmtakje, weggebracht naar parochianen
in Hoogmade en Woubrugge.
In de Goede Week zijn de kinderen op
school verdergegaan met de voorbereiding op het paasfeest: eerst werden
oudere parochianen blij gemaakt met een
viooltjes-paasgroet, rondgebracht door
de kinderen van groep 5/6, daarna zijn
alle kinderen op Witte Donderdag naar de
afgebrande kerk geweest voor een rondleiding langs de kruiswegstaties. Twee
staties waren gemaakt door schoolgenoten: Meilan Mieremet & Wies v.d. Geest
en Mirte van Loon & Madelief Mooren.
We willen graag bedanken: pastor Hoogenbosch, Geeske Hoogenboezem en Joke
Baak (Ter Does), Jeanne Borst, Liesbeth
v.d. Star, Jenny Vork (pastoraatgroep),
Theo Nieuwenhuizen en Verbij Bouw &
Molenbouw voor het leveren van 30 palmpasenkruisen!
Werkgroep Familievieringen,
Vera Nieuwenhuizen
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Verloting paaseierenspeurtocht

Op eerste paasdag konden de kinderen
van Basisschool ter Does meedoen met
de paaseierenspeurtocht. Alle kinderen
hadden op school een formulier gekregen en zij gingen daarmee in de straten
van Hoogmade op zoek naar twaalf
letters. Het was lekker weer en veel kinderen gingen met hun ouders en opa’s
en oma’s op pad. Na een klein uurtje
speuren werd de laatste letter gevonden
bij de kerk. Daar moest nog even gepuzzeld worden, want alle letters stonden
dwars door elkaar. De oplossing bleek
te luiden: De steen is weg! Daarna werd
het formulier in de brievenbus gestopt

Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk
en lag er een chocoladelolly klaar. Onder
de goede inzendingen (23!) werden drie
prijzen verloot: de gelukkige winnaars
(Bryce Duivenvoorde, Cas en Rens Lieverse en Julia Looijenstein) hebben een
puzzelboek ontvangen. Wij bedanken
iedereen voor jullie enthousiaste deelname!
Werkgroep Familievieringen,
Vera Nieuwenhuizen

Voedselbankactie twee
Op 20 maart organiseerde de pastoraatgroep en bezoekgroep voor de tweede
keer in coronatijd een inzameling van
levensmiddelen voor de voedselbank, bij
de COOP in Hoogmade. Net als vorig jaar
was het een succes.
Het viel ons op, dat veel klanten er bekend mee waren, dat wij voor de voedselbank stonden. Zij hadden het gelezen of
gehoord en reageerden enthousiast op
het initiatief. Veel mensen kochten een of
twee producten, en sommigen zelfs een
tas vol. Enkele kinderen zochten/kochten
een product en kwamen het met een
blij gezicht brengen. Van enkele mensen
kregen we geld. Daar is diepvriesvis en
paaseitjes voor gekocht. Hier waren de
mensen van de voedselbank blij mee. In
totaal hebben we 23 kratten met levensmiddelen opgehaald.
Fantastisch! Lieve mensen uit Hoogmade,
Woubrugge en omgeving, namens de
voedselbank van ‘Kaag en Braassem’ hartelijk dank.
Bezoekgroep

Wat ik doe…..
Iedere parochiekern draait op vrijwilligers.
Deze groep mensen helpt de geloofsgemeenschap vitaal te zijn. Wat is uw taak in
de parochiekern? In deze Samenstromen
de vierde groep: Klein Onderhoud.
Klein Onderhoud
Ongeveer 60 jaar geleden werd mevrouw
Lieverse-van der Ploeg benaderd door
de toenmalige koster Piet Hoogenboom
of er dames waren bij de vrouwenbond
die wilden helpen bij het schoonhouden
van de kerk. Zo is het 'kerkwerken' ontstaan. Ook benaderde de koster NKJB
of er jonge dames waren, die konden
helpen. Zo ontstonden er zes groepen
van 4 personen en was je een keer in de
zes weken aan de beurt. Er was ook een
groep dames voor het koperpoetsen.
Deze groep poetste het koper voor Pasen
en Kerstmis.
Klein Onderhoud doet meer dan het
schoonhouden van de kerk. Klein Onderhoud startte met de verkoop van rommelmarktspullen en zelfgemaakte kaarten
op braderieën in Rijpwetering en Roelofarendsveen. De braderie in Rijpwetering
stopte, en daar kwam de zomerspelen
voor in de plaats. Jaarlijks hebben we een
kraam met bloemstukjes, plantjes, levensmiddelenmand, kaarten en kan men
raden naar het gewicht van de kaas.
In augustus 2020 gingen de zomerspelen
niet door, gelukkig was er een zomerbraderie in De Schuur. Ook blijven wij
kaarten maken en hopen dat alle parochianen een kaart bij ons blijven kopen.
De opbrengst gaat naar doelen van onze
parochiekern, zoals het tapijt dat we
kort geleden hebben gesponsord in De
Schuur. Ja, ondanks dat er geen kerk meer
is vanwege de brand '4 november 2019’,

Verdieping

Kruiswegstaties
We mochten in de Goede Week 170 volwassenen en 120 kinderen verwelkomen
langs de Kruisweg. Mede dankzij de schilders, vrijwilligers en natuurlijk uw belangstelling was het een enorm succes. Onze
dank aan pastor Hoogenbosch voor de
begeleidende boekjes met mooie teksten.
Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

blijven we betrokken door het schoonhouden van de pastorie.
Dames Klein Onderhoud

Nieuw tapijt
Iedere zondag komen er 30 parochianen naar De Schuur om de viering bij te
wonen. Het tapijt lenen we van De Heerlijkheid Hoogmade. Het wordt wekelijks
uitgerold, zodat de vloer niet kan beschadigen. Door het wekelijks gebruik is de
kwaliteit van het tapijt minder geworden.
Het plan werd opgevat om het tapijt te
vervangen en op zoek te gaan naar een
goede deal. Dit is gelukt. En we hadden
geluk, want de dames van de Werkgroep
Klein Onderhoud hadden voldoende in
kas om te sponsoren. Heel veel dank aan
de dames van Klein Onderhoud en aan u
voor het kopen van kaarten, bloemstukken, etc.
Fantastisch dat we dit met elkaar hebben bereikt in deze coronatijd. We zijn
dankbaar, dat we iets terug kunnen geven
aan Cultureel Centrum Hoogmade en De
Heerlijkheid Hoogmade, die ons zo goed
opvangen na de brand van de kerk.

Tot slot
Sommingen hebben al een vaccinatie
mogen ontvangen, anderen wachten vol
geduld op de vaccinatie. Laten we in deze
Mariamaand met elkaar of thuis de rozenkrans door onze vingers glijden en uitkijken naar een zonnige zomer met elkaar.
Beheercommissie
Pastoraatgroep
Pastor Marjo Hoogenbosch

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Theresia Cornelia Maria van der Ploeg-den Dubbelden
Omzien

29 maart
30 maart

Leonardus Cornelis Johannes van Ruiten		

Anker

82 jaar
84 jaar

SAMENstromen • mei 2021

19

Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Paasattentie ouderen
Dit jaar hebben we geen palmpasenstokken gemaakt en weggebracht met
de kinderen. We zijn op zoek gegaan
naar een mogelijkheid om meer ouderen te bereiken. In deze tijd is het juist
zo belangrijk om ouderen te laten weten
dat we ze niet worden vergeten. Samen
met de pastoraatsgroep, STIWO, Driemaster, De Ontmoeting en De Lei hebben we voor veel ouderen in Leimuiden
een kleine paasattentie gezorgd. De kinderen van integraal Kind Centrum De Lei
hebben een tekening, een lentekaart en
narcissenbolletjes samen met hun ouders vlak voor de Pasen naar de mensen
gebracht. De kinderen hadden op school
het thema: Goed voor jezelf en ook voor
elkaar zorgen. Bij dit thema past deze
actie heel mooi. De narcissenbolletjes
stonden symbool voor al het goeds dat
we de mensen wensen in deze tijd. We
hebben leuke berichten gekregen van
de mensen die het hebben gekregen.
Ook de kinderen vonden het heel leuk
om te doen.
Met deze samenwerking konden we veel
mensen bereiken.

Pinksternoveen 2021
In het algemene gedeelte van deze Samenstromen vindt u informatie over de
Pinksternoveen van dit jaar.

Nieuws van het klusteam
Een bekende cabaretier zei eens:
Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen, In Almelo (of bij
de kerk….) is altijd wat te doen.
Zoals vorige maand na een flinke storm.
Van het dak van de kerk zijn wat dakpannen afgewaaid. Dat dak moet weer
hersteld worden. Zodra de wind minder
sterk is kruipt de aannemer het dak op.
Enkele gedenkstenen op het kerkhof zijn
omgewaaid. Juist, de tuinmannen zetten
ze weer recht. De afgewaaide takken
20
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worden weer opgeruimd. De glazen
potten, die gesneuveld zijn, worden opgeruimd.
Een flinke hoeveelheid nieuwe planten
voor het nieuwe kerkhof zijn bezorgd en
zijn in de grond geplant.
De problemen met de oude riolering
zijn aangepakt. Het erf moet weer netjes
gemaakt worden. Op diverse plekken
is weer schilderwerk gedaan. Er is altijd
wat te doen.
Cor Rijkelijkhuizen

Maria met de inktpot

Het is niet bekend wat Maria schreef.
Daarom is de door haar geschreven
tekst ook niet te ontcijferen.
Aardenburg hield er wel iets moois aan
over: een pelgrimsoord.
Bron: De Gerarduskalender.
In de Maria-Hemelvaartkerk van Aardenburg, een fraai stadje in Zeeuws-Vlaanderen, staat een uniek Mariabeeld.
Zij heeft in haar rechterhand een inktpot. Op de andere arm draagt Maria
haar kindje, dat een schrijfstift vasthoudt.
Het beeld 'Maria met de Inktpot' dateert
van 1853. Het verhaal erachter stamt uit
het nabije Brugge.

Verdieping

In de Middeleeuwen werd een jongen
ten onrechte ter dood veroordeeld.
Maria schreef toen een brief aan de baljuw die de jongen terstond liet gaan.

Vieren

Peppelhofviering
Onder voorbehoud: Op vrijdag 14 mei
2021 om 9.30 uur is er een eucharistieviering in de Peppelhof. De voorganger
is kapelaan Van Paassen.

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

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

OmzienJacques Kraan		

25 maart		
10 april		
16 april

Anker

Aat Pieterse-Hoogervorst		
Cor van der Hoorn-Borst		

90 jaar
85 jaar
100 jaar

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen in Oud Ade
Dinsdag 4 mei 9.00 uur eucharistie. 		

Voorganger is pastoor J. Glas

Dinsdag 18 mei Viering van Woord en Gebed. Voorganger is pastor M. Hoogenbosch.
Voor deze vieringen hoeft niet te worden gereserveerd.

Rozenkransgebed

Voorafgaand aan de vieringen op dinsdagmorgen in Oud Ade is er om 8.45 uur
gelegenheid voor rozenkransgebed.

legd naar de voedselbank te brengen. De
voedselbank was heel blij met de donaties en dankbaar de allerarmsten in onze
gemeente wat extra’s te geven tijdens de
paasdagen. Dank zij u allen een geslaagde
actie en we zijn u zeer erkentelijk voor uw
hulp.
MOV groep en pastoraatgroep

Opbrengst Vastenactie

Secretariaat
Vanwege tweede pinksterdag is het secretariaat op dinsdagmorgen 25 mei geopend in plaats van maandag.

Palmpasen
Helaas konden ook dit jaar de kinderen
van o.a. de Kinderbrug geen Palmpasenstok brengen naar de oudere, kwetsbare
of zieke mensen in Oud Ade en Rijpwetering. Gelukkig hebben we net als vorig
jaar voor deze mensen toch iets kunnen
betekenen met een klein presentje, wat in
teken stond van Pasen.
De bezoek- en gezinsvieringengroep

Inzameling voedselbank
Pasen is een groot succes
Zowel in Oud Ade als in Rijpwetering is
er veel ingezameld voor de voedselbank.
Els van Schie en Gerrie Meerstadt hebben het voor de paasdagen samen weggebracht. Wij zijn Els heel dankbaar dat
zij bereid is de producten die door de
parochianen in de manden worden ge-

‘Werken aan de toekomst’
Dank zij uw bijdragen is de landelijke Vastenactie campagne van 2021 een groot
succes geworden. De totale opbrengst in
Oud Ade en Rijpwetering was € 1.218,30.
We zijn trots op dit resultaat, ondanks
een beperkt aantal kerkgangers vanwege
de coronacrisis. Wij zijn u allen heel dankbaar dat u met uw donatie heeft geholpen om jongeren in de ontwikkelingslanden te kunnen steunen.
Zo kunnen zij na de basisschool in zoveel
mogelijk ontwikkelingslanden opleidingen
volgen en werken met hun handen, waar
ze goed in zijn. Daarmee verdienen ze
geld, zodat zij kunnen bijdragen aan betere leefomstandigheden binnen hun gezin,
maar ook binnen hun woonomgeving.
Hartelijk dank.
MOV groep en pastoraatgroep

Bezoekersgroep
Rijpwetering
We lazen in Samenstromen wel eens over
de aanpak van de bezoekersgroep. Die
groep werkt dus nog altijd. En hoe! Het
was een grote verrassing, wanneer er iets

te vieren valt, een hartelijke en welgemeende felicitatie te ontvangen. De kaart
arriveerde precies op de juiste dag. Hartelijk dank. Doorgaan!
Henri en Thea Dingjan-Zonneveld

(Nog steeds) nieuwe beheercommissieleden gezocht
Het onderhoud van gebouw, kerkhof
en tuin en de financiën wordt geregeld
door de beheercommissie. En de pastoraatgroep organiseert onder leiding
van diaken André van Aarle de kerkelijke
zaken. De beheercommissie en de pastoraatgroep zijn de leidende groepen in
onze kerkengemeenschap Oud Ade/ Rijpwetering. De leden worden respectievelijk
benoemd door het hoofdbestuur van de
Franciscusparochie en het bisdom.
De pastoraatgroep en de beheercommissie zijn van het grootste belang voor het
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Oude Ade/Rijpwetering

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

goed functioneren van de parochiegemeenschap. Zonder de pastoraatgroep
en beheercommissie kan een parochiegemeenschap niet functioneren. Daarom is
het zo belangrijk dat er nieuwe mensen
komen die zich hiervoor willen inzetten.
Beiden voor een periode van 4 jaar met
een eventuele verlenging van nog eens 4
jaar. Dit wordt gedaan om de continuïteit
te garanderen. Dat lukt niet altijd, nieuwe
bezetting is steeds moeilijk te vinden.
Heel jammer, juist omdat dit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
De huidige samenstelling van de beheercommissie heeft voor het grootste deel
de maximale termijn ruim overschreden,
soms zelfs meer dan 15 jaar. Dat is veel
te lang! Inmiddels zijn 3 leden van de
beheercommissie al meer dan 2 jaar
waarnemend omdat er geen vervanging
is. Zeker in deze coronatijd hebben wij
als beheercommissie en pastoraatgroep
iedereen hard nodig gehad om alles zo
goed mogelijk te laten verlopen. En dat
lukt via een gezamenlijke inspanning.
In de laatste jaren hebben wij geprobeerd
dit onderwerp onder de aandacht te
brengen, ook in persoonlijke gesprekken.
Dit heeft echter nog niet voor voldoende
opvolgers gezorgd.

Bij de pastoraatgroep zijn de tweede termijnen nog niet verstreken, maar we zijn
wel al op zoek naar nieuwe mensen.

Samen kerk, samen sterk. Laten we
dat samen waarmaken!
Reageren/aanmelden kan via e-mail:
bcp_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
of het secretariaat in Rijpwetering e-mail:
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Of bellen naar de de bekende (oud)
beheercommissie leden Jan tel. 0615901390, of Theo, tel. 06-30118367
Samen kerk, samen sterk!

www.rkgroenehart.nl

De beheercommissie

Kom op mensen, pak je verantwoordelijkheid en meld je aan als kandidaat. In een
persoonlijk gesprek zullen we de zaken
verduidelijken en bespreken. U bent van
harte welkom.

Verdieping
Vieren

Liefen
een
Leed
Lief
leed
Overleden
17 maart
19 maart
30 maart

Berendina Johanna Wilhelmina Zandvliet- Koldewey		

Omzien
Petronella Apolonia van der Poel- van Leeuwen		
Leonardus Cornelis Johannes van Ruiten		

Anker
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Wilt u dit ook eens in familieverband met
de jongere generatie bespreken? Mogelijk
komen hieruit toch nog potentiële kandidaten. Wij rekenen op uw medewerking
en verantwoordelijkheid.

81 jaar
82 jaar
84 jaar

Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Meimaand - Mariamaand
Bidden was, is en blijft nodig! Daarom
gaan wij livestream op de vrijdagen in
mei: 7, 14, 21en 28 om 9.30 uur de rozenkrans bidden. Maria nodigt ons uit
om samen met haar al biddend de weg
van Jezus te gaan. Doet u thuis weer met
ons mee? Dit kan via Facebook: Mariakapel Oude-Wetering direct of later.
Dorothé Klein-Verdel

Vastenactie 2021
Hartelijk dank voor uw gaven!
Wij willen u nog hartelijk danken voor
het kopen van de plantjes op het Noordplein. Gelukkig was het mooi weer en
waren de plantjes snel uitverkocht. De
opbrengst is € 203,80
De school De Roelevaer heeft voor de
Vastenactie ook hun steentje bijgedragen. Alle kinderen hebben geld ingezameld voor het goede doel, het totaalbedrag is € 192,70.
Ook mochten we weer bij de Plus de bus
gebruiken waar de mensen hun statiegeldbon in konden doen. Dit leverde het
mooie bedrag op van € 85,00.

dat we niet met elkaar kunnen dauwtrappen, willen we toch graag een aantal
handvatten geven om, verbonden met
elkaar, een zinvolle wandeling te kunnen
maken. Dit kan op een tijdstip wanneer
het jezelf uitkomt, al is het uiteraard wel
het mooist om dit (op de vroege ochtend) op Hemelvaartsdag te doen.
Met de volgende vragen willen we graag
helpen om wat verder op onderwerpen in te gaan. Je kan het er met jezelf
overhebben of in gesprek gaan met de
ander.
We wensen jullie een mooie en zinvolle
wandeling toe!
Namens de pastoraatgroep,
Koen de Boer

•

•

•
Beste parochianen, mogen wij jullie ook
heel hartelijk danken, de zuil in de kerk
zijn jullie niet voorbij gelopen. Er zijn
maar liefst 35 zakjes in gedaan, en ook
los geld. In totaal komt het bedrag op €
732,50. Alles bij elkaar komt het bedrag
uit op € 1.214,00. Hier kunnen heel veel
kinderen door leren en een beter bestaan opbouwen.

•
•
•
•

Hemelvaartsdag, Jezus gaat op weg
naar zijn Vader en gaat weg bij zijn
leerlingen. Hoe zou jij je voelen als
je net als de leerlingen Jezus uit het
oog ziet verdwijnen?
Is Jezus wel is niet in je leven aanwezig voor je gevoel? Hoe heb je
dit toen aangepast? Of hoe zou je
dan verder gaan?
Als laatste handeling voor zijn
Hemelvaart zegent Jezus zijn leerlingen. Wat betekend de zegen
krijgen voor jou?
Wanneer voel je je gezegend?
Is de hemel ook wel eens op aarde
voor jou? Draag je hier aan bij?
Kijk je uit naar Pinksteren?
Wat is het mooiste dat je op deze
wandeling hebt gezien?

Jolanda en Thea van de Vastenactie.

Dauwtrappen 2021
Graag nodigen we iedereen uit om met
ons mee te gaan dauwtrappen! Dit jaar
maken we het graag voor iedereen
gemakkelijk, het is niet nodig je aan te
melden, doe mee wanneer je wilt. Om-

Vanuit de BCP
Actie Kerkbalans 2021
We zijn in 2021 voortvarend van start
gegaan met de Actie Kerkbalans. We zijn
heel blij te kunnen melden dat we t/m
eind maart bijna € 10.000,00 meer hebben ontvangen dan vorig jaar. Inmiddels

zijn er 1004 giften van gemiddeld €
83,41 binnen gekomen met een totaal
bedrag van € 83.741,-.
Hartelijk dank aan iedereen die al heeft
bijgedragen aan parochiekern Emanuel.
Herinnering!
Heeft u uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans al overgemaakt? Het kan uiteraard nog steeds. We zullen u er aan
blijven herinneren dit jaar. Uw bijdrage
van vandaag is hard nodig voor de kerk
van morgen.
Herbestemmingsonderzoek Mariakerk
Vorig jaar heeft het parochiestuur besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid van herbestemming van de Mariakerk. Dit besluit
komt voort uit de eerdere keus om de
Petruskerk als hoofdkerk aan te wijzen.
Daardoor wordt de Mariakerk weinig gebruikt. Gaandeweg is het besef ontstaan
dat één kerk voldoende is om de actieve
gelovigen te ontvangen. Tegelijkertijd
nemen de financiële middelen af om
twee kerken in stand te houden en
wordt organisatorische instandhouding
ook steeds moeilijker. Een herbestemmingsonderzoek moet helpen keuzes te
maken, waardoor er duidelijkheid komt
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H. Petruskerk en H. Mariakerk
over de toekomst van het gebouw.
Het bureau Rechurch heeft opdracht gekregen zo’n herbestemmingsonderzoek
uit te voeren. Eind december heeft het
bureau Rechurch haar onderzoek opgeleverd. Na nog een aantal aanvullende
vragen heeft het parochiebestuur het rapport bestudeerd. In de beheercommissie
vergadering van 20 april is het te volgen
traject besproken. Eerst zullen het parochiebestuur en de BCP gezamenlijk het
rapport bespreken. Hierna hopen we in
groepjes van betrokken parochianen bij
elkaar te kunnen komen om de mogelijke
opties te bespreken. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende
coronamaatregelen. Het doel is om stap
voor stap te komen tot een goede herbestemming. Een herbestemming, die rechtdoet aan het kerkgebouw en financieel
verantwoord is. In het blad Samenstromen
van juni zullen wij u verder informeren.
Onderhoudszaken
Het pad naar de begraafplaats van de Petruskerk is weer netjes. De klinkers waren
her en der verzakt. Nu ligt het weer keurig
recht en kunt u de begraafplaats weer
goed bereiken. De pomp in de vijver is
weer hersteld. Door de zandophoging achter de begraafplaats moest er een oplossing worden gevonden voor het aanzuigen
van het water. Er moet vers water worden
aangezogen om de vijver en het slootje
schoon te houden. Het onderhoudsteam
heeft een slimme oplossing bedacht én
uitgevoerd. Uiteraard worden er in en
rondom het gebouw allerlei onderhoudsklusjes gedaan. Het valt niet altijd direct op
maar zorgt er wel voor dat alles in en rond
de kerk er keurig uitziet.
John van Velzen

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
nenkort te benaderen, ter kennismaking,
maar zeker ook om inzicht te krijgen in wat
er leeft en speelt binnen elke groep, om de
(contactgegevens van) alle werkgroepleden
in kaart te brengen en up-to-date te houden en om met elkaar verbonden te blijven.
Reserveren voor weekendvieringen
Al een jaar kunt u zich via meevieren.nl
aanmelden; u ziet dan direct of er nog plek
beschikbaar is en u ontvangt altijd binnen
enkele minuten een bevestigingsmail terug.
Krijgt u deze mail niet, dan is er iets misgegaan bij het aanmelden en staat u niet op
de lijst! We adviseren u om in die situatie
nogmaals op meevieren.nl uw gegevens in
te vullen en te versturen, of het secretariaat
te bellen voor een telefonische reservering
(donderdagavond 19.00 -20.30 uur of vrijdagochtend 9.00 -11.00 uur). Aanmelden
via meevieren.nl kan, zolang er plek is, tot
kort voor de viering. Is de viering enkele
dagen tevoren al VOL, dan loont het zeker
de moeite om een dag voor de viering nog
even te kijken. Door afmeldingen ontstaan
er regelmatig weer open plaatsen.
Pop-up Bijbeltentoonstelling
Van 4 tot 18 mei staat in de hal van de kerk
de pop-up Bijbeltentoonstelling van het
bisdom. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
bent u van harte welkom voor uw ontdekkingsreis door de Bijbel. De tentoonstelling
is voor jong en oud(er) een aanrader!
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Ook dit jaar nodigen wij u graag uit voor
een bezinnende (ochtend)wandeling. U
kunt, coronaproof, uw eigen route en
moment kiezen, wij leveren digitaal geestelijk voedsel voor onderweg. Van harte
aanbevolen! Zie voor meer informatie
elders in dit blad, het mededelingenblad
en/of de website en Facebookpagina van
rkgroenehart.nl.

Verdieping

Vanuit de pastoraatgroep
Wie, wat, waar
Met Thom en Koen als versterking binnen
onze groep, zoals u in de vorige Samenstromen heeft kunnen lezen, hebben we
inmiddels een nieuwe verdeling gemaakt
voor wie aanspreekpunt is voor welke
werkgroep. De bedoeling is om alle contactpersonen van de diverse werkgroepen bin24
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20-Jarig jubileum
Liturgisch koor Cadans
Liturgisch koor Cadans bestaat dit jaar 20
jaar. Het koor is destijds opgericht door
Pastoor W. Broeders en onze dirigent/organist Wim Loos. In mei 2001 heeft Cadans
voor het eerst een viering muzikaal in de
kerk opgeluisterd. Daarna zijn er door de
jaren heen veel vieringen geweest waarin
kerkgangers van de zangkwaliteiten van
Cadans kon genieten. Wij hebben dat altijd
met heel veel plezier gedaan. Het afgelopen jaar heeft Cadans als koor niet meer
kunnen zingen, dit vanwege Covid-19. Dat
vonden en vinden wij nu nog steeds heel
jammer. Wel zijn diverse vieringen nog opgeluisterd door Wim Loos, onze dirigent/
organist, en een toegestaan aantal cantors
(zijnde koorleden van Cadans).
Op zondag 30 mei a.s. zal er een eucharistieviering uit dankbaarheid zijn om dit
heugelijk feit te gedenken. Deze viering zal
in de kerk echter alleen toegankelijk zijn
voor de koorleden van Cadans. Dat komt
natuurlijk omdat er maar een beperkt
aantal mensen in de kerk aanwezig mogen
zijn en het koor zelf dit aantal al invult. Wij
beseffen dat hierdoor andere kerkgangers
teleurgesteld zullen zijn dat ze er niet bij
kunnen zijn. Om dit op te lossen heeft Pastoor Glas contact gezocht met geluidstechnicus Joris. En Joris is bereid gevonden om
de viering op te nemen en via livestream
uit te zenden zodat iedereen die dat wil
deze van thuis uit toch kan meebeleven.
De viering begint om 9.15 uur.
We gaan er met z’n allen een mooie viering
van maken, voor onszelf, maar ook voor u.
En laten we hopen dat er binnenkort meer
verruimingen komen en wij als Cadans
weer op volle toeren aan de slag mogen,
want dat is waar wij naar uitkijken.
Riet Gies Broesterhuizen,
Liturgisch koor Cadans

Namens de pastoraatgroep,
Astrid de Haas

Vieren

Liefen
een
Leed
Lief
leed
Overleden
12 maart		
6 april		

Petrus van Egmond		

OmzienEddy van der Meer-van Klink		
Anker

93 jaar
88 jaar

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Hemelvaart valt 40 dagen na Pasen. Hemelvaartsdag valt
dan ook altijd op een donderdag.
Jezus heeft geleden, is gekruisigd en daarna herrezen uit de
dood. In de dagen tussen Pasen en Hemelvaart verschijnt hij
regelmatig aan zijn leerlingen. Tot het moment dat hij voorgoed
naar de hemel gaat, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de
steek te laten. In de Bijbel staat dat Jezus voor de ogen van zijn
leerlingen wordt opgenomen en dat hij aan hun zicht onttrokken worden door een grote wolk. Zijn leerlingen blijven bedroefd maar hoopvol achter. Jezus heeft hun immers de komst
van de geest beloofd. Op de 10de dag na Hemelvaart daalt de
heilige geest neer. Dan is het Pinksteren, 50 dagen na Pasen.

Pinksteren is de komst van de heilige Geest - toen en nu maakt en houdt ons levendig, enthousiast, geestdriftig. Vuur
en vlammen, duif, wind en adem zijn de symbolen van het
Pinksterfeest.
Laat dit feest niet ongemerkt voorbij gaan! Maak een Pinksterversiering voor in de huiskamer. Geef deze dag een
feestelijk accent. Vier dat de heilige Geest ook in jullie leven
welkom is!
Op onze facebookpagina facebook.com/samenstromenspraakwater heb ik nog een leuke knutsel geplaatst voor Hemelvaart en voor Pinksteren. Laat je het eindresultaat zien?
Saskia van de Ven - Vink

Dauwtrappen?
Er zijn mensen die de vrije Hemelvaartsdag niet gebruiken om
eens lekker uit te slapen. Sommigen staan juist voor dag en
dauw op om te gaan ‘dauwtrappen’.
Dauwtrappen doe je ‘officieel’ door in de vroege ochtend met
blote voeten door bedauwd gras te lopen. Hoewel dit plaatsvindt op Hemelvaartsdag, de dag waarop christenen herdenken
dat Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft het gebruik niets
met het christendom te maken.
Het dauwtrappen of 'hemelvaren' werd in de 19e eeuw gedaan
omdat de dauw op het gras een zuiverende en genezende
werking zou hebben. Vermoedelijk stonden mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen
vandaan komen.

Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Niet dat je steeds maar naar boven staart!
Niet dat je strompelt en mompelt en klaagt
dat Hij afwezig is, ons niet meer draagt.
Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Dat hij ons gróót vindt, de moeite waard,
en vol vertrouwen ons achterlaat,
tot liefde en machtige dingen in staat!
Wat bedoelt Jezus met Hemelvaart?
Niet dat je steeds naar de hemel staart,
maar dat je rondkijkt en zorgt voor elkaar
De hemel op aarde, daar wijst Hij naar!
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Omzien naar de ander
OMZIEN
Vastenactie 2021 Claraparochie

Voor beroepsopleidingen aan jongeren in ontwikkelingslanden

Anker

De volgende bedragen zijn in de melkbussen, mandjes of
schalen gedoneerd:
Zevenhoven
€ 629,65
Noorden
€ 185,20
Nieuwveen
€ 213,20
Nieuwkoop
€ 469,35
Langeraar
€ 345,00
Aarlanderveen € 462,40
totaal		
€ 2304,80

Nieuwveen
€ 230,40
Nieuwkoop/
Nieuwkuijk
€ 488,95
Langeraar
€ 145,00
A’veen/
Ter Aar		
€ 558,00
Franciscus
€ 219,00
totaal		
€ 2.191,35
Deze Paasbroodmix-actie heeft veel voldoening gegeven, zowel bij
de bakkers als bij ons, dat we volgend jaar deze actie graag met de
hele federatie willen organiseren. Heel veel dank voor uw enthousiasme, medewerking en donaties voor de jongeren in ontwikkelingslanden, die dankzij u een goede opleiding kunnen volgen.
Namens de MOV-werkgroep Claraparochie, Agatha Keijzer

Actie tijdens de vastentijd in
Hoogmade en Woubrugge

Zaterdag 21 maart vond de inzamelingsactie van had- én elektrisch gereedschap plaats bij de ingang van alle kerklocaties van
10:00 tot 12:00 uur. Reclame hiervoor in de mededelingen, een
artikel in de Omroeper én in het Alphens Nieuwsblad, én het
stralende weer, heeft zó veel meer materiaal opgeleverd, als
waarop wij vooraf hadden willen rekenen!! Zelfs vanuit Alphen
én de Franciscus-kernen werd veel afgeleverd. De inhoud van
drie volle bestelbussen met gereedschap én naaimachines,
konden we gelukkig tijdelijk in het museum van Henk de Boer
in Nieuwkoop onderbrengen; die ruimte stond tjokvol. Dankzij
vrijwilligers is een groot deel inmiddels naar 'Tools for Work' in
Teteringen afgeleverd. Vele jongeren in ontwikkelingsgebieden
kunnen hiermee een werkzame toekomst tegemoet zien.
De TOPPER werd de Paasbroodactie: Ruim 200!! Paasbroodmixen
werden besteld; ál die broden zelf
gebakken. We kregen veel lovende
reacties: het recept was duidelijk
en de smaak was héérlijk!!
Het totaalbedrag van de overboekingen is minimaal € 370,00 en
aan de deur werd per parochie de volgende bedragen
gedoneerd:
Zeven-hoven
€ 200,00
Noorden
€ 350,00
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Het Vastenactie-project was dit jaar gericht op jongeren in ontwikkelingslanden. Door onze actie kunnen jongeren een beroepsopleiding volgen of een onderneming starten. Hierdoor verbeteren
levensomstandigheden voor hen en hun familie. Tijdens de
vastentijd hebben potten verkocht met ingrediënten om kokoskoekjes te bakken. Hiervoor hadden we potten nodig. Na onze
oproep kregen we meer dan 100 potten binnen. We kregen lapjes
en linten om de potten te versieren. Alle potten werden gelabeld met een passend etiket. Voor ouderen en de niet zo goede
koekenbakkers hebben we zelf koekjes gebakken. Uiteindelijk
hebben we 11 kilo koekjes gebakken en verkocht, 70 potten met
ingrediënten waarvan 29 op de basisschool ‘Ter Does’. Sommige
mensen kochten potten om cadeau te doen. Door twee vrijwilligers is er 21 liter Mexicaanse bonensoep gekookt die heel handig in de overgebleven potten ging. Bij de soep was een sneetje
maisbrood, de vastenactie placemat en een servet. Het werd heel
enthousiast ontvangen. We kregen spontaan hulp met de verkoop van de koekjes en het rondbrengen van de soep.
De opbrengst van deze actie is geworden € 775,65.
De collectes na de vieringen brachten € 514,35 op.
Wat betekent dat 30 mensen dit in zes weken hebben gegeven!
Totale opbrengst € 1.290,Heel hartelijk bedankt. We zijn trots op Woubrugge en Hoogmade!
Iedereen, overal ter wereld een waardig bestaan!
M.O.V. Twan Goes en Jeanne Borst

Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Missionarissen en missionair werkers
zijn er altijd voor de ander
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair
werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens.
Tijdens de Pinksteractie van 15 t/m 23 mei zetten wij hen zélf in
het middelpunt. Al vragen deze bevlogen en bezielde mannen
en vrouwen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel
goed gebruiken.
Zij zijn er altijd voor de ander
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal
ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld
al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus)
inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Missionair
werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes
die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school
niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor
zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg
belangrijk is.
Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers als Peter
en Susanne, in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële
steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen, zoals verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW.
Ook maken we het mogelijk dat zij kunnen genieten van een
verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp
hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen
doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van onze missionarissen.

“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat
mensen aan je denken, ook al ben je
ver weg. Dat is voor
mij een enorme geruststelling. Het is erg
fijn een achterban te
hebben.”

“De WNM ondersteunt
mijn uitzending en als
ik een specifieke hulpvraag heb, kan ik de
WNM altijd benaderen.
Zo kreeg ik corona-noodhulp die ik heb gebruikt
voor het aanschaffen van
twee wastafels, zeep en
dispensers voor de parochie.”
Susanne Beentjes
Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?
Samen kunnen wij een steuntje in de rug zijn voor mensen zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar
op onze hulp rekenen? We doen mee met de WNM Pinksteractie met een extra collecte na de viering. (15 t/m 23 mei)
U kunt ook thuis een bedrag overmaken: IBAN, NL30RABO
0171 21 1111 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris of via de
website: www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer/
Week Nederlandse Missionaris
De Alpha-cursus
Zo’n 2 maanden geleden zijn we van start gegaan met de online
variant van de Alpha-cursus. Drie groepen van parochianen
uit de federatie, die eerder mee hadden gedaan aan de leesgroepen van het boek ‘als God renoveert’, doken enthousiast
in deze cursus om eens wat dieper met het geloof bezig te zijn.
Wel zo veilig lekker vanuit huis bleken we al snel hele mooie en
oprechte gesprekken met elkaar te delen.
De cursus is gelukkig nog niet afgelopen en het liefst zouden
we hier wel een vervolg aan geven, maar zover zijn we nog niet.
Maar als je de uitnodiging krijgt: “Wil je meedoen met de Alphacursus”? Kun je het beste gewoon “Ja” zeggen.
Groetjes, Angelique en Liesbeth

Pater Peter Daalhuizen
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MEI
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BLOEIEN
MARIAMAAND
BLOESEM
MEI
woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
DAUWTRAPPEN NARCISSEN
GROEIEN
NATUUR
woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
HEMELVAART
NESTJES
HYACINT
PINKSTERNOVEEN
JAARGETĲDE
SEIZOEN
KALFJES
TREKVOGELS
Kalender mei 2021
https://woordzoekerfabriek.nl/printen/03pUQ3d2ldG7W49qrM
KNOPPEN
TULPEN
4, 11, 18, 25 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden
Stiltemeditatie (Tijdens de lockdown meditatie op afstand)
Info: jokevtol@gmail.com
6,
20,
27
20.00
uur
Koetshuis,
Langeraar		
Stiltemeditatie
(Tijdens
de
lockdown
online)
Info:
www.rkgroenehart.nl
KROKUSSEN
VOGELS
6, 20
19.30 uur Online		
Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
LAMMETJES
VOORJAAR Begeleid Bijbellezen		
https://woordzoekerfabriek.nl/printen/03pUQ3d2ldG7W49qrMPfWEDU342P8ZXY.html
8
11.00 uur Bedevaartkerk, Brielle		
Opening van het bedevaartseizoen 2021
Info: www.martelarenvangorcum.nl
LENTEBLOEM
VRUCHTBAAR
LENTEBRIES
ZAAIEN
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Oplossing
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Documentaire
LOURDES

In de aangrijpende documentaire
LOURDES volgen de Franse filmmakers Thierry Demaizière en Alban
Teurlai een aantal pelgrims op hun
jaarlijkse reis naar de beroemde bedevaartsplaats. De
film zal naar verwachting vanaf 24 juni in bioscopen en
filmtheaters in Nederland te zien zijn.
Lourdes is een klein stadje in het zuiden van Frankrijk
waar 160 jaar geleden de Maagd Maria verscheen aan
Bernadette Soubirous. Nu is het een plek waar dagelijks
duizenden pelgrims uit de hele wereld samenkomen in
de hoop op een wonder. Al tientallen miljoenen mensen streelden de rots in de grot van Lourdes. Ze lieten
er een afdruk achter van hun dromen, hun verwachtingen, hun hoop en hun verdriet. In Lourdes komen
kwetsbaren en behoeftigen samen. Het heiligdom is
een schuilplaats voor pelgrims, in al hun naaktheid.
Letterlijk – wanneer ze zich uitkleden om te baden in de
bronnen – en figuurlijk – in een direct, bijna lijfelijk contact met de Heilige Maagd.
Filmmakers Thierry Demaizière en Alban Teurlai trokken eropuit om deze pelgrims te ontmoeten en zij laten
zien dat Lourdes veel meer is dan een heilige plaats.
Het is een groots theater van het leven waar aangrijpende levensverhalen verteld worden. Een plek waar
ook gedanst en gelachen wordt. En hartverscheurend
gehuild bij het afscheid want "als je in Lourdes bent,
kun je je laten zien zoals je bent".

Paaschallenge 2021
Afgelopen Pasen was
voor ons als Rock Solid
Aarlanderveen even
anders dan voorgaande
jaren. Goede Vrijdag had
een behoorlijke impact
op onze paasdagen. Deze
dag en nacht stonden in
het teken van een viering

en een tienerprogramma. Het avondprogramma vond
plaats in de kerk waar de viering was en ‘s nachts liepen
we met een verlicht kruis naar een andere kerk en ging
het programma verder tot de volgende ochtend. Helaas
kon deze vorm dit jaar niet doorgaan. Maar gelukkig was
er een heel leuk alternatief.

Op paaszaterdag zijn we met de tieners van Rock Solid bij
elkaar gekomen bij het koetshuis in Langeraar. Hier was
de start van een QR-code speurtocht. In Langeraar waren
een aantal QR codes verstopt. Door het scannen van deze
codes werden we meegenomen in het paasverhaal. En
door puzzels verkregen nieuwe inzichten en interessante
weetjes. Van tevoren hadden we de keuze vanuit welk
perspectief we het paasverhaal wilden onderzoeken. Vanuit Claudia, een powervrouw die haar tijd ver vooruit was,
vanuit Juda, een man die leeft voor liefde, vanuit Jozef, een
spiritueel leider, of vanuit Jozua, een echte vrijheidsstrijder.
Het was heel interessant om het welbekende paasverhaal
eens met een andere bril op te bekijken. Kortom, we hebben een hele indrukwekkende en leuke middag gehad.
Robin Keijzer

Diakenwijding Sander Verschuur
te volgen op YouTube

Kort na Roepingenzondag, op zondag 9 mei, zal de bisschop in de kapel van Bovendonk Sander Verschuur
door handoplegging en gebed wijden tot diaken voor
het bisdom Rotterdam. Sander Verschuur ontving via
Vronesteyn zijn vorming en opleiding aan de Priester- en
Diakenopleiding Bovendonk. In het najaar zal in de kathedraal in Rotterdam zijn priesterwijding plaatsvinden. De
bisschop en de rector vragen in deze tijd van voorbereiding om gebed voor de wijdeling. De wijdingsplechtigheid
wordt op zondag mei vanaf 15.00 uur uitgezonden via
een livestream op YouTube (te vinden via bisdomrotterdam.nl en bisdombreda.nl).
Het motto op de uitnodigingskaart werd, zoals gebruikelijk, gekozen door de wijdeling. “Als tekst heb ik voor een
psalm gekozen: ‘Dient met blijdschap de Heer’ (psalm
100, 2)”, vertelt Sander Verschuur. De icoon op de voorzijde van de uitnodiging heeft als titel “De Emmaüsgangers”
en is van Liesbeth Smulders.
Bron: bisdomrotterdam.nl

Heb jij een leuk stukje voor op deze pagina?
Stuur dit naar samenstromenjongeren@rkgroenehart.nl
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ROOSTER H. CLAR A P AR OCH IE

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
zaterdag 1 mei

pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Donderdag niet beschikbaar

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

Maandag niet beschikbaar

H. Adrianuskerk
Langeraar

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• A. van Aarle

zondag 2 mei

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• A. Beenakker

zaterdag 8 mei

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

zondag 9 mei

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

donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

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

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

zondag 16 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

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

zaterdag 22 mei
Pinksterzaterdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

zaterdag 15 mei

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

Maandag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge

zondag 23 mei
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas

maandag 24 mei Tweede
Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas

zaterdag 29 mei Hoogfeest
van de H. Drie-eenheid

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

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
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zondag 30 mei
Hoogfeest van de H. Drieeenheid

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• Om 19.00 uur: Marialof
• A. van Aarle

wekelijks

Iedere woensdag Eucharistieviering om
9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering om
19.00 uur

MEI 2021
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen

H. Martinuskerk
Noorden

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

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

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

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

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• A. van Aarle
11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. Glas

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

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

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• A. van Aarle
9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

Iedere donderdag Eucharistieviering
om 9.00 uur

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• M. Hoogenbosch
11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Canta Libre
• Gebedsleider

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

Eens in de twee weken op dinsdag
Eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag
Eucharistieviering om 9.00 uur
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RANCISCUS
SCUS PA
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O CH
Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
zaterdag 1 mei

19.00 uur

• Eucharistieviering
• Faith
• B. van Paassen

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

Donderdag niet beschikbaar

zondag 2 mei

H. Petruskerk
Roelofarendsveen

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

• Emanuelkoor
• H. van de Reep

zondag 9 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. van Paassen

donderdag 13 mei
Hemelvaartsdag

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

9.15 uur
• Eucharistievieringviering
• J. Glas

zaterdag 15 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

9.15 uur

• Woord- & Gebedsviering

zaterdag 8 mei

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

Maandag niet beschikbaar

zondag 16 mei

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Gebedsleider

zaterdag 22 mei
Pinksterzaterdag

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

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

Maandag niet beschikbaar

zondag 23 mei
Pinksteren

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

maandag 24 mei
Tweede Pinksterdag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie (uit Hoogmade)
• B. van Paassen

zaterdag 29 mei
Hoogfeest van de
H. Drie-eenheid
zondag 30 mei
Hoogfeest van de
H. Drie-eenheid

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

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

wekelijks

Iedere donderdag Eucharistieviering om
19.00 uur

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

MEI 2021

HI
HIEE
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering

H. Bavokerk
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade

Wat wij lezen op de
zondagen in mei
2 mei
5e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 9, 26-31

9.15 uur

• Woord- & Gebedsviering
• Cantor

• Th. Dingjan

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

tussenzang: Psalm 22 (21)
tweede lezing: 1 Joh. 3, 18-24
evangelie: Joh. 15, 1-8
9 mei

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• M. Hoogenbosch

6e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 10, 25-26.3435.44-48
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• J. van der Bie

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• M. Hoogenbosch

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch

tussenzang: Psalm 98 (97)
tweede lezing: 1 Joh. 4, 7-10
evangelie: Joh. 15, 9-17
16 mei
7e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 1,
15-17.20a.20c-26
tussenzang: Psalm 103 (102)
tweede lezing: 1 Joh. 4, 11-16
evangelie: Joh. 17, 11b-19

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen

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

23 mei
Pinksteren
eerste lezing: Hand. 2, 1-11
tussenzang: Psalm 104 (103)

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

tweede lezing: 1 Kor. 12, 3b-7. 12-13
of Gal. 5, 16-25
evangelie: Joh. 15, 26-27; 16, 12-15
9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• H. van de Reep

30 mei
Feest van de H. Drie-eenheid
eerste lezing: Deut. 4, 32-34.39-40
tussenzang: Psalm 33 (32)
tweede lezing: Rom. 8, 14-17
evangelie: Mt. 28, 16-20

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

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

Een keer per twee weken Eucharistieviering
op dinsdag om 9.00 uur
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Clara & Franciscus Historie

Historie
Michaël Hendrik Witbols:
van pastoor tot politicus
In de achttiende eeuw kende de statie Rijnsaterwoude-Leimuiden een pastoor die op een
gegeven moment meer voor de landspolitiek voelde, dan voor het geestelijk heil
van zijn gelovigen. We hebben het over
Michaël Hendrik Witbols, die als een
actief patriot in 1796 zijn entree op
het Haagse Binnenhof maakte. In
de Nationale Vergadering werd hij
in de wandeling ,Vader Witbols’
genoemd. Na de omwenteling
in januari 1798 was Witbols’
politieke rol uitgespeeld. Maar
intussen had de politieke
carrière van pastoor Witbols er wel voor gezorgd
dat hij in die jaren een
zeer bekende Nederlander
was.
Deze opvallende persoonlijkheid in het Holland van zijn
tijd zag op 15 april 1730 het
levenslicht in Rotterdam als
zoon van Antoon Witbols en
Cornelia van der Beek. Op vierentwintigjarige leeftijd werd hij
tot priester gewijd, waarna hij
kapelaan werd in de Amsterdamse statie ,De
Posthoorn’. Van 1757 tot 1761 was hij pastoor in de statie
,De Braesem’ te Gouda, waarna zijn benoeming te Rijnsaterwoude-Leimuiden volgde. Hier heeft hij het langst zijn priesterlijke arbeid verricht, namelijk tot 1787. Van 1789 tot 1798
was hij pastoor te Naaldwijk.
Als pastoor genoot Witbols alom een grote reputatie als predikant. Meerdere malen trad hij op als feestredenaar, bijvoorbeeld bij de inwijding van een nieuwe kerk of de begrafenis
van een collega-pastoor. Zo werden zijn preken in druk uitgegeven ter gelegenheid van de inwijding van een nieuwe kerk
in Aarlanderveen in 1778 en bij de begrafenis van de Roelofarendsveense pastoor Wilhelmus van Wetering in 1781. Witbols’ welsprekende taal klonk verder in clubs, leesgezelschappen en wijkvergaderingen.
Zowel in 1787, toen de patriotten door de Oranjegezinden
werden teruggedreven, als in 1795 toen de Fransen zegevierend ons land binnentrokken, behoorde Witbols tot de lei34
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dende figuren van het openbare politieke leven. Hij zette aan
tot het tekenen van volkspetitionnementen welke de ondergang beoogden van het wankelende Huis van Oranje. Na het
herstel van de Oranjes in 1787 werd hem in Holland de grond
te heet onder de voeten en vluchtte hij naar Brabant. Daar
hield hij zich schuil tot april 1789, toen hij tot waarnemend pastoor te Naaldwijk werd aangesteld.
Als afgevaardigde van het district Bodegraven
deed hij op 1 maart 1796 zijn intrede in de
Nationale Vergadering. Hij verscheen daar
naar zijn eigen getuigenis ,niet om den
nationalen tijd vruchteloos te verspillen’,
noch ,om sierlijke en welspreekende
betoogen te houden’, maar om zijn
vaderland te redden, waarvoor hij
,zijn laatste druppelen bloeds’ en ,al
zijn bestaande vermogens’ over had.
Geen groter vrees kende hij dan door
of in zijn optreden ontrouw te zijn aan
het volk, dat hem had afgevaardigd en
liever gaf hij zijn leven dan de belangen
van het volk te verwaarlozen.
Witbols was in het Haagse politieke
wereldje een afgevaardigde met
een vurig karakter en licht ontvlambaar temperament, een der
merkwaardigste mannen van de
vergadering. Anderen noemden
hem weinig verdraagzaam en liefderijk jegens andersdenkenden. Op
16 april 1798 werd hij gekozen tot
voorzitter van de Nationale Vergadering, voorzitter van de Tweede Kamer
zouden we nu zeggen. Bij de staatsgreep een maand later werd hij in
civiele gijzeling gesteld wegens het niet
betalen van zijn aandeel in een geldheffing. Witbols verliet
zijn vaderland en vestigde zich in Bocholt in Westfalen. Hier
overleed hij op 5 februari 1803.
Er is behoorlijk veel over Witbols – de opmerkelijke voormalige priester-staatsman uit Rijnsaterwoude – en zijn politieke
activiteiten geschreven. In tal van historische studies met
betrekking tot die woelige periode in onze vaderlandse geschiedenis wordt zijn naam aangehaald. Er bestaat slechts
één portretje van hem, een zogenaamd silhouet of ,schaduwbeeld’, dat voorkomt in Geschiedenis der Staatsregeling voor
het Bataafsche Volk van de hand van Cornelius Rogge uit
1799 en dat we hier weergeven.
Hans van der Wereld
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Clara en Franciscus federatie
Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. 0172-609538
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl
HH Clara en Franciscus parochiefederatie
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 14.00 uur.

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf,
Bep Verdel, Marieke van Gelderen en Josine
Verhagen-van Velzen.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend: samenstromen@rkgroenehart.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: Skrid Media, Rotterdam
Kopij nr. 5 (juni) kunt u uiterlijk op 10 mei
aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 28 mei.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: tel. 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. 0172-604395, ghmbaak@hotmail.com
Langeraar - H. Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67		
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl
Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl
Nieuwveen - H. Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat
Noorden - H. Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. 0172-409637
corinapietersen@casema.nl
Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24		
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. 0172-538291
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe
Wetering - H. Petruskerk - 		
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
Adm. begraafplaats : ma van 9.30 tot 11.30 tel.
tel. 071-3312433
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 071-3312190
bepverdel@ziggo.nl
Hoogmade/Woubrugge
- O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk - 		
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118
do. 9.00-12.00 uur,
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. 0172-507295
abmvdmeer@planet.nl
Rijpwetering/Oud Ade
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oud Ade-R’wetering
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88		
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - Oud
Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. 071-5018278
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Parochiekernredactie: via secretariaat

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:
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