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Heeft u er ook zo’n zin in? In de zomer? We kunnen niet wachten om weer naar buiten te kunnen en van het mooie weer te 
genieten. Er valt in onze regio veel te kiezen: wandelen door de Groene Jonker of in Natuurbelevingstuin De Bult, fietsen langs 
de Braassemermeer of door de Meij. Maar ook onze eigen parochiekerken bieden veel moois: de pastorietuinen zijn ware pa-
radijsjes en zeker de moeite waard om eens te bezoeken en je te laten inspireren. Wat betreft inspiratie kunt u ook bij minder 
mooi weer genieten van deze Samenstromen-editie. Gevuld met informatie over uw parochie, mooie verhalen en teksten om 
nog eens over na te denken.

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens de centrale redactie Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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Passen en meten
Met passen en meten wordt 
de meeste tijd versleten zei 
mijn moeder altijd. Haar 
vader, mijn opa dus, was 
meubelmaker. Een neefje van 
mij heeft nog een prachtige 
linnenkast van mijn ouders 
die opa zelf heeft gemaakt. 
Zonder één schroef of spijker!! 
Toch is dat ding al vele keren 
uit elkaar gehaald en ergens 
anders weer neergezet. Hoef 
je met de moderne meubelen 
niet te proberen! Meten was 
dus heel belangrijk. Het moest 
wel precies passen. Als je niet 
goed meet, past het niet en 
kun je opnieuw beginnen met 
je klus. Voorwaarde is natuurlijk dat je meetgereedschap deugt. Een duimstok met 
teveel centimeters is niet echt handig. Met te weinig trouwens ook niet. Wat moet 
je met een te grote deur? Een te kleine kun je er nog wel even inzetten tegen de 
inbrekers, maar is ook niet echt handig als het gaat gieten. Met je kleding is het al 
net zo, maar daar ben je zelf het meetgereedschap. Je voelt zo of je broek te klein 
is of te groot. Sommige mensen persen zich in een te kleine broek want ontkennen 
die aanwas van het buikdeel, anderen vinden een te grote wel lekker zitten, maar 
die kan zo maar spontaan van je billen zakken.

Met geloven is het eigenlijk ook passen en meten. Ook hier ben je zelf het meet-
gereedschap. Alleen maakt het niet uit of je geloof groot of klein is. Ik denk dat 
God tevreden is met alles. Je moet het je zeker niet door anderen laten aanmeten. 
Soms moet je groeien in je geloof en er zijn ook vast tijden en omstandigheden 
waarin je geloof wat kleiner wordt. Je kunt het eigenlijk altijd afmeten aan jezelf. 
Het past altijd!! Maar ook hier telt dat aan passen en meten de meeste tijd wordt 
versleten. Als je er niet aan werkt verdwijnt het geloof. Ook het geloof in jezelf. En 
dat heb je nodig om een leven te leiden waarin naastenliefde centraal staat, waar-
in je gelooft in elkaar. Dat was toch ook de belangrijkste boodschap van Christus?

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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Wat voel ik?
Wel we staan - volgens mij - te weinig stil 
bij ons gevoel. We nemen het niet echt 
serieus. Vinden we het niet betrouwbaar 
genoeg? Dat is jammer, want ik denk dat 
het ons kan helpen in het leven. Wanneer 
je aandachtig met je gevoelens omgaat, 
krijgt je leven meer diepgang. 

Nu zijn gevoelens vluchtig. Soms, als 
er iets belangrijks in je leven gebeurt, 
kun je niet om je gevoelens heen. Dan 
ben je helemaal blij, verdrietig of boos. 
Dat staat levensgroot op de voorgrond. 
Maar in gewone dagen komen en gaan 
oppervlakkige gevoelens zonder dat je 
ze bewust opmerkt. Hoe kun je in die 
warboel ontdekken wat echt belangrijk is? 

Onderscheiden kun je leren
Dat kun je doen door te ‘onderscheiden’, 
een aandachtig manier van kijken naar 
wat er in je omgaat. Ignatius van Loyola, 
de stichter van Jezuïeten, heeft dit voor 
ons opnieuw ontdekt. Je kunt je daarin 
oefenen door het levensgebed. Iedere 
dag neem je een moment om terug te 
kijken op je dag. Niet alleen naar wat 
er allemaal gebeurd is, maar vooral 
naar wat het met je dééd. Je vluchtige 

gevoelens komen dan naar boven en 
krijgen alsnog je aandacht. En niet alleen 
het gevoel dat je tóen had, maar ook 
de nasmaak. Want soms was je eerst 
blij met iets, wat achteraf helemaal 
niet zo goed voor je was. Daarom is de 
vraag: 'Word ik er achteraf blij van, of 
verdrietig?' nog belangrijker. Ignatius 
geeft daarbij het advies om bij nare 
gevoelens niet te lang stil te staan, maar 
troostrijke gevoelens alle aandacht te 
geven. Met andere woorden: geef wat 
negatief is een krukje, wat positief is een 
leunstoel. Zo komt je op het spoor wat 
er dieper in je omgaat en wordt je leven 
vreugdevol! 

Met God naar je leven kijken
Ieder mens kan zo leren onderscheiden 
maar als je gelovig bent, kan het nog 
rijker zijn. Je vraagt God om met jou mee 
te kijken. Je kunt dan ontdekken dat de 
Geest zachtjes tot je spreekt. God is niet 
uitgesproken na het laatste woord van 
de Bijbel. In je dagelijkse ervaringen, in 
je gevoelens en de stroom daaronder 
is Zijn Aanwezigheid te vinden. Soms 
is dat heel veel – soms niet meer dan 
de warmte van de zon op je wang. Het 
kan het begin van je gebed zijn, over 

Vertrouw op je gevoel! 

Pastoraal

Emojis: ik gebruik ze bij een appje om te laten weten hoe ik me voel. Word ik hier blij van, verbaasd, boos 
of bedroefd? Zo delen we ons gevoel met elkaar. Ooit gebruikte de KRO die zin als motto. Maar zijn ka-
tholieken meer met hun gevoel bezig? En geloven protestanten meer vanuit hun verstand? Ik vind ik dat 
veel te simpel gezegd. 

je dankbaarheid, je zorgen, je goede 
voornemens. 

Samen onderscheiden?
Vertrouw op je gevoel en verlies je 
verstand niet uit het oog. Laat je 
gevoelens spreken, in je gewone 
dagelijkse leven en als je voor 
belangrijke keuzes staat. Dat is en advies 
voor ieder van ons afzonderlijk maar 
ook voor onze héle parochiefederatie. Al 
een tijd zijn wij aan het nadenken over 
hoe we ten volle kerk van Jezus Christus 
kunnen zijn. We zoeken naar wat ons 
méér tot een gastvrije gemeenschap 
kan maken, wat ons gelovig opbouwt 
en toekomst geeft. Als we samen 
aandachtig onderscheiden met verstand 
en gevoel worden we een blijere kerk, 
want de Geest is nooit gestopt met 
fluisteren.

Nikolaas Sintobin schreef een mooi, 
eenvoudig boekje met veel voorbeelden: 
Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken 
met Ignatius van Loyola. 

Pastor Heleen van de Reep



4     www.rkgroenehart.nl

Een nieuwe lente een nieuw geluid
Hoewel de maand mei achter ons ligt, kwam juist die zin bij 
me op: ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Want we gaan 
weliswaar een tweede ‘coronazomer’ tegemoet, maar wel één 
met perspectief. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, wat 
er uiteindelijk toe zal leiden dat er een nu toch echt ‘nieuw 
geluid’ kan gaan klinken. En dat geldt niet op de minste plaats 
voor onze parochies. We verlangen naar het moment dat we 
weer met volle kerken, veilig, samen kunnen komen. Dat zal 
iets zijn om te vieren, en dat gaan we dan ook zeker doen. 
Later meer daarover.

Dat nieuwe geluid klinkt ook door in het project van de 
parochievernieuwing. Waarschijnlijk heeft u inmiddels wel 
gehoord of gelezen van de Alpha-cursus. We hebben mooie 
(online) bijeenkomsten mogen beleven, die smaken naar 
meer.

Maar daar houdt het niet mee op, onze droom gaat verder! 
Zouden we als kerk van God niet heel graag een vreugdevolle 
en gastvrije gemeenschap zijn, waarvan ieder een ‘levende 
bouwsteen’ is? Zouden we niet graag willen groeien in geloof 
en vitaliteit; en anderen bij willen staan? Zou het niet mooi 
zijn om zo’n geluid te laten horen in onze samenleving?

Aan het einde van het Mattheusevangelie geeft Jezus zijn 
leerlingen een opdracht mee: ga er op uit en maak ook 
anderen tot mijn leerlingen. Laten we zo met elkaar een 
‘nieuwe tijd’ tegemoet gaan, als ware leerlingen van Jezus!

Pastoor Jack Glas

Coronaregels
Het is een onderwerp waar we allemaal druk mee bezig zijn, 
en vooral allemaal onze eigen mening over hebben. Toch 
blijft het een moeilijk vraagstuk waar vele kanten aanzitten. 
En hoe langer het allemaal duurt, hoe minder duidelijk de 
regels lijken te worden.  

Voor onze parochies geldt dat we de maatregelen van de 
bisschoppen rond corona zoveel mogelijk volgen. Na een 
aanpassing van de regels door het kabinet, volgt er enige tijd 
later meestal ook een aanpassing door de bisschoppen. Op 
www.rkkerk.nl worden die gepubliceerd. Vervolgens wordt 
binnen de beide parochiebesturen besproken hoe deze 
vertaald kunnen worden naar onze eigen situatie. In iedere 
parochiekern is er dan een ‘coronawerkgroep’ die zorgdraagt 
voor de uitvoering ter plaatse.  

Veel dank aan de mensen die zich met dit alles bezighouden 
en veel tijd en aandacht investeren om het mogelijk te maken 
samen te vieren!

Tenslotte wil ik vragen dat u zich vooral niet laat afschrikken 
door de regels en de noodzaak te moeten reserveren. Een 
telefoontje is vaak voldoende. En: in veel vieringen zijn er toch 
nog plaatsen vrij. De kans wagen en komen met de vraag of u 
er nog bijpast, is vaak de moeite waard.

Samen blijven we uitkijken naar meer versoepelingen!

Pastoor Jack Glas
 

Vergaderen in Coronatijd
 
Een bekend voetballer heeft ooit gezegd: “Elk nadeel heeft 
zijn voordeel”.
Heel vaak krijg ik te horen dat we ondertussen vierkante ogen 
krijgen van alle online vergaderingen achter het scherm van 
telefoon, laptop of tablet. Afgelopen jaar hebben we helaas 
niet anders kunnen vergaderen. Het algemene gevoel is dat 
we toch de onderlinge en persoonlijke band missen. Even een 
leuk gesprekje voor de vergadering of in de koffiepauze. Even 
napraten met een drankje na afloop van een bijeenkomst. 
Dat gaf ook de mogelijkheid om eventuele onduidelijkheden 
of vragen toe te lichten.

Niet alleen de bestuursvergaderingen gingen online maar 
ook de bijeenkomsten met het bisdom werden via online 
meetings gedaan. Op deze manier kregen we als bestuur toch 
via workshops extra informatie, bijvoorbeeld over nieuwe 
mogelijkheden voor de Actie Kerkbalans, digitaal collecteren 
en nalatenschappen.

Toch lijkt het erop dat we binnenkort weer fysiek bij elkaar 
kunnen komen. 

Dat is fijn maar……. het was ook fijn om geen reistijd te 
hebben en daardoor bij te dragen aan duurzaamheid en het 
was beter voor het milieu. We zagen ook dat meer BCP-leden 
zich aanmelden voor seminars en workshops vanuit het 
bisdom omdat het gemakkelijk vanuit huis te volgen was.
Dus laten we het goede behouden en het beste van twee 
werelden bij elkaar brengen.
 
Aad Otto
(vicevoorzitter a.i. Parochie H. Clara)

Parochiefederatie
Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Sacramentsdag
Op Sacramentsdag, 
ofwel: Hoogfeest 
van het heilig 
lichaam en bloed 
van Christus, viert 
de Katholieke Kerk 
dat Jezus Christus 
zich in de gedaante 
van brood en wijn 
aan de gelovigen wil 
geven als voedsel 
en voortdurend 
onder de mensen wil 
blijven door middel 
van zijn werkelijke 
tegenwoordigheid 
(realis praesentia) in 
de geconsacreerde 
(=gezegende) 
offergaven. Als 

officiële feestdag geldt de tweede donderdag na Pinksteren 
maar in Nederland vieren we het op de tweede zondag na 
Pinksteren. 

Geschiedenis
Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een 
geliefde feestdag, te beginnen in het bisdom Luik vanaf 
circa 1246, waar Juliana van Cornillon zich beijverde voor de 
verering van het Heilig Sacrament. Vanaf 1252 blijkt het in 
diverse Duitse gebieden reeds een verplichte feestdag te zijn. 
In 1264 bepaalde Paus Urbanus IV, dat deze feestdag door 
de hele Latijnse Kerk gevierd zou worden. Paus Clemens V 
bevestigde officieel de erkenning van dit feest. Van toen af 
steeg het in aanzien en het zou in de vijftiende eeuw tot één 
van de grootste kerkelijke feesten uitgroeien.

Anno 2021
Veelal in andere landen worden ook nu nog processies 
gehouden, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in 
een monstrans door de kerk, over het kerkterrein of zelfs 
door de straten van de parochie ronddraagt. Dit laatste 
is in Nederland sinds de Reformatie onmogelijk geweest, 
onder andere door het processieverbod dat tot 1983 in de 
Nederlandse grondwet was opgenomen. Toch wordt ook in 
Nederland hier en daar na de Mis weer de geconsacreerde 
hostie in een monstrans geplaatst, ter aanbidding en/of wordt 
een processie hier en daar opnieuw ingevoerd.

Kapelaan Van Paassen

Wat is de Drie-eenheid?
God openbaart zich in de Bijbel als Schepper en Onderhouder 
van het universum. De Bijbel zegt ons duidelijk dat er maar 
één God is: 'Luister, Israël! De HEER, onze God, de HEER 
is één!' (Deut. 6:4). Tegelijkertijd komen we herhaaldelijk 
passages in de Bijbel tegen die aantonen dat die ene God 
bestaat uit meerdere personen. Dat is voor ons moeilijk te 
vatten. Als we in de Bijbel lezen over God, zijn er feitelijk drie 
personen: God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige 
Geest. We noemen dit de Drie-eenheid. 

De Drie-eenheid in het Nieuwe Testament.
Veel teksten spreken van de godheid van God de Vader. 
Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 8:6: 'toch is er voor ons maar één 
God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn.' Uit veel teksten blijkt 
de godheid van God de Zoon. Bijvoorbeeld uit Titus 2:13: '… 
de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze 
Zaligmaker, Jezus Christus.' Uit veel teksten blijkt de godheid 
van God de Heilige Geest. Bijvoorbeeld uit 1 Korinthe 6:11: 
'maar u bent gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus 
en door de Geest van onze God.'
In het Nieuwe Testament blijkt dat de Vader, de Zoon, en de 
Heilige Geest nauw met elkaar verweven zijn en zonder twijfel 
aan elkaar gelijk zijn, samen God zijn. Dat blijkt uit:
'Ga dan heen en onderwijst alle volken, en doop hen in de 
Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.' 
(Mattheüs 28:19)

Dus God openbaart zichzelf in de Bijbel als God de Vader, de 
Zoon, en de Heilige Geest. Allen hebben we nodig. God de 
Vader is onze Schepper, God de Zoon onze Verlosser, God de 
Heilige Geest die ons heiligt. En als wij nadenken over God als 
Drie-eenheid en we dit niet helemaal goed kunnen begrijpen, 
laten we dan alleen maar God danken. 
Kom naar de viering van de H. Drie-eenheid in het aanstaande 
weekend. (bron EO Bijbel)

Diaken André van Aarle
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Begin Vormselvoorbereiding

We hebben lang geduld moeten hebben maar nu gaan we 
toch echt beginnen! De leden van de werkgroep Vormsel-
kracht hebben intensief met elkaar overlegd, de ruimtes zijn 
gereserveerd en de projecten ligt klaar. We kunnen eindelijk 
beginnen met de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De kin-
deren, die nu in groep 8 zitten, hebben zich daar al maanden 
geleden voor opgegeven. Het zijn voor onze hele federatie 42 
kinderen; 30 uit de Claraparochie, 12 uit de Franciscusparo-
chie. Zij komen bijeen in drie verschillende groepen. Zo kun-
nen we alles volgens de geldende coronaregels doen.

De vormelingen zullen – als alles goed blijft gaan – het vorm-
sel ontvangen in het eerste weekeinde in oktober. De bis-
schop komt op vrijdagavond 8 oktober naar de Claraparochie 
en zaterdagochtend 9 oktober naar de Franciscusparochie. Zo 
staat het nu in zijn agenda. We hopen dat we dan ook weer 
met een volle kerk kunnen vieren en iedereen van de familie 
en vele parochianen erbij kunnen zijn. Als het niet zo is, zul-
len we nieuwe afspraken moeten maken met de bisschop en 
kunnen er niet zoveel mensen bij zijn.

Als u dit leest, zijn we al begonnen met onze bijeenkomsten. 
We willen u vragen voor ons bidden. Voor de medewerkers 
van Vormselkracht: dat wij hen goed kunnen begeleiden én 
enthousiast zijn over ons geloof. En natuurlijk ook voor de 
vormelingen: dat hun geloof groeien, mag en zij graag bij de 
kerk willen horen. We hopen dat de vormelingen en de be-
geleiders een goede tijd met elkaar mogen hebben en dat de 
Geest hen mag zegenen met Vormselkracht!

Namens de werkgroep Vormselkracht, 
pastor Heleen van de Reep

Alpha-cursus? Een cadeau!
Een cadeau, dat is één van de mooie omschrijvingen die cur-
sisten geven van hun ervaringen met de Alpha. Midden in de 
lockdown begonnen we met de serie ontmoetingen in drie 
groepen. Via het computerscherm ontvingen we iedere week 
drieëntwintig mensen. Na een hartelijk welkom keken we met 
elkaar naar een boeiende video rond een geloof- of levens-
vraag. ‘Is er meer?’ ‘Hoe kun je geloven?’ ‘Bidden, waarom en 
hoe?’ ‘Hoe leidt God ons?’

Terugblik
Nu de serie is afgerond blikken de deelnemers terug en zeg-
gen: “Fijn om met elkaar diepgaande gesprekken te hebben, 
dieper op thema’s in te gaan en vooral bij jezelf na te gaan: 
hoe zit dat bij mij?” “Sprekend met en luisterend naar elkaar 
geeft Alpha inspiratie en bemoediging om door te gaan.” 
“We hadden een heel leuke groep. Elke week keek ik uit naar 
onze ontmoeting.” “Het heeft in mij het vuur weer aangewak-
kerd en mij overtuiging hoe waardevol het is het verhaal 
van Jezus levend te houden en door te geven.”
“We hebben over de onderwerpen gesproken, waarbij ieder 
zijn/haar ideeën naar voren kan brengen. Dit gebeurt in grote 
mate van respect voor elkaar.” Als je het cadeau aanneemt en 
uitpakt gebeurt er iets heel moois met je. Ik gun iedereen die 
ervaring van harte.

Pastor Marjo Hoogenbosch

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus verdieping
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Clara & Franciscus Verdieping

‘Geen woorden, maar daden.’
De naam ‘Jozef’ stamt af van het Hebreeuwse woord ‘Jahweh 
(God) moge toevoegen.’ Jozef stamt rechtstreeks af van Da-
vid, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen 
de Messias zou worden. Jozef was timmerman van beroep, 
bruidegom van de heilige maagd Maria en voedstervader van 
Jezus.

Volgens het Proto-Evangelie van Jacobus uit 145 na Chris-
tus, is Jozef weduwnaar met een aantal zonen en Maria een 
tempelmaagd. Na twaalf dienstjaren zoeken de priesters 
een geschikte man voor haar. De man wiens staf zal bloeien 
wordt als Maria’s bruidegom aangewezen. De staf van Jozef 
bloeit maar Jozef weigert. “Ik ben een oude man met kinderen 
en zij is jong, en ik wil niet belachelijk gemaakt worden. Pas 
als de hoge priester hem vermaant dat het Gods wil is", stemt 
hij toe. Volgens de overlevering stonden Jezus en Maria aan 
het sterfbed van Jozef. Daarom wordt hij aangeroepen ter 
verkrijging van een ‘zalige dood’. Het feest van de Heilige Jozef 
wordt sinds de negende eeuw gevierd op 19 maart.

Op 8 december 2020 maakte paus Franciscus bekend dat 
2021 het jaar van de Heilige Jozef zou zijn. Ter herinnering 
aan de 150 jaar als patroonheilige van de kerk. 

Hierbij voegde hij zeven nieuwe aanroepingen toe aan de 
litanie van de Heilige Jozef:
Heilige Maria, bidt voor ons. 
Heilige Jozef, roemrijke afstammeling van David. 
Heilige Jozef, licht van de aartsvaders. 
Heilige Jozef, bruidegom van de Moeder van God. 
Heilige Jozef, kuise bewaarder van de Maagd. 
Heilige Jozef, voedstervader van de Zoon van God. 

Heilige Jozef, zorgvolle verdediger van Christus. 
Heilige Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin. 
Heilige Jozef, allerrechtvaardigste Jozef. 
Heilige Jozef, allerzuiverste Jozef. 
Heilige Jozef, allervoorzichtigste Jozef. 
Heilige Jozef, allerootmoedigste Jozef. 
Heilige Jozef, allergehoorzaamste Jozef.
Heilige Jozef, allergetrouwste Jozef. 
Heilige Jozef, spiegel van geduld. 
Heilige Jozef, beminnaar van de armoede. 
Heilige Jozef, voorbeeld van de werklieden. 
Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven. 
Heilige Jozef, beschermer van de maagden.
Heilige Jozef, beschermer van de verlosser.
Heilige Jozef, dienaar van Christus.
Heilige Jozef, bedienaar van de verlossing.
Heilige Jozef, steun in moeilijkheden.
Heilige Jozef, beschermheilige van de vluchtelingen.
Heilige Jozef, beschermheilige van de getroffenen.
Heilige Jozef, beschermheilige van de armen.
Heilige Jozef, steun van de huisgezinnen. 
Heilige Jozef, troost van de ongelukkigen. 
Heilige Jozef, hoop van de zieken. 
Heilige Jozef, patroon van de stervenden. 
Heilige Jozef, schrik van de duivels. 
Heilige Jozef, beschermer van de heilige Kerk. 

Niels Hofkens

Geloofsvraag 

Liturgische gymnastiek
Staan, knielen, zitten...drie houdingen in onze liturgie. Het lijkt 
wel ochtend- of avondgymnastiek! Al een paar keer kreeg ik 
de vraag “Waarom zegt u nooit: ‘Gaat u zitten!’?”
Deze vraag heeft wellicht niet zozeer te maken met ons ge-
loof als zodanig maar wel met onze hóuding in ons geloof en 
daarom vind ik hem mooi genoeg om hier te beantwoorden.
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In andere landen zie ik dat nooit maar in Nederland kijken 
mensen al snel aarzelend om zich heen naar wat ‘de rest’ 
doet, als na het kruisteken de uitnodiging om plaats te nemen 
op zich laat wachten...

Onze liturgie kent een aantal vertrouwde teksten en gebeden 
-al dan niet gezongen-, ze kent een aantal vertrouwde rituelen 
èn ze kent -al vanaf het begin van haar ontstaan- een aantal 
houdingen waarmee we in onze wereldkerk die verschillende 
momenten in de liturgie accentueren door te staan, te zitten, 
te knielen en, bij een wijding, zelfs te liggen. Dat is niet alleen 
iets van vroeger, dat geldt ook nu. Als je club een punt scoort 
of het zwaar heeft in een spannende wedstrijd blijf je ook niet 
onbewogen zitten!

Elk van die uiterlijk zichtbare houdingen in de Mis past bij wat 
we in de viering innerlijk mogen beleven, namelijk: inkeer, 
vreugde, een luisterende houding of een volledig toevertrou-
wen aan God.

Maar geloof zit toch van binnen?
Ja, helemaal waar! Net als de liefde voor uw dierbaren; die zit 
als het goed is ook van binnen. Maar meer dan ooit weten we 
na een jaar wat we missen….want onder normale omstan-
digheden zijn we tóch gewend elkaar een aai, een schouder-
klopje, een omhelzing en/of zoenen te geven. Niet omdat het 
‘mot’, maar om te laten zien en ervaren wat we van binnen 
tegenover die persoon voelen. Dus waarom dan niet tegen-
over God...?
Geloven is een hartszaak en wat ik mezelf en anderen gún is 
dat onze verbondenheid met God van binnen zó bij ons leeft, 
dat we dat aan de buitenwereld willen laten zien!

Bij dezen mijn antwoord op de vraag waarom u mij niet, of 
tóch wèl maar dan pas ná het openingsgebed hoort zeggen: 
“Gaat u zitten!’, en we openen de Bijbel om te luisteren naar 
het Woord van God’.

Kapelaan van Paassen

Mijn stille moment 

Als ik mij terugtrek naar stil moment,

een moment om alleen met U te zijn

en mij besef dat U mij zo diep kent,

voel ik mij, Heer, zo zondig en klein.

Dan voel ik mij als een heel klein kind

durf niet tot Uw grootheid heen te gaan.

Stilte loeit dan als een hevige wind,

waarin mijn goede voornemens ondergaan.

U sprak Heer; “Laat de kinderen komen,

Ik wil zorgen met liefde en vertrouwen.

Laat hen in grote drommen tot Mij stromen,

op hen zal Ik eens Mijn Koninkrijk bouwen.

Geloof dus met het geloof van een kind,

dat u bij de Vader rust en liefde vindt”.

Clara & Franciscus verdieping



‘Iets vertegenwoordigen dat groter is dan ikzelf’

‘Ik speelde vroeger met mijn knuffels al kerk’
Als kind vertelde Van Duijn graag Bijbelverhalen aan zijn opa 
en oefende als predikant voor zijn knuffels. Hij wilde graag F16-
piloot worden, of dominee. Dat eerste is er niet van gekomen 
maar wel is Van Duijn theologie gaan studeren om dominee te 
worden. Daarnaast was hij actief in de gemeentelijke politiek 
in Aalsmeer. Daar werd hij wethouder en op dat punt werd het 
lastig om de studie met het werk te combineren. ‘Qua tijd ging 
het wel, maar qua aandacht niet’ vertelt Van Duijn, en hij koos 
voor het wethouderschap. ‘En dan zien we verder wel wat dit 
brengt.’

‘Stuur Hem niet weg’
Toch schrijft Van Duijn ook nog wel eens een preek. Bijvoor-
beeld toen hij mocht spreken bij een bruiloft van goede vrien-
den. Dat ging over de bruiloft te Kana (Johannes 2, 1-12) waar-
bij Jezus ook was uitgenodigd. Waarom Hij uitgenodigd was 
weten we uit het verhaal niet precies, misschien was het zelfs 
niet eens de bedoeling. ‘Soms nodigen we Hem ook wel eens 
uit tegen wil en dank. Maar wat blijft staan is dat Hij er was, en 
Hij laat wonderen gebeuren.’ Dat geldt ook voor de mensen nu 
zegt Van Duijn: ‘Stuur Hem niet weg’. 

Iets vertegenwoordigen
Het leuke en mooie vindt Van Duijn om de verhalen uit de 
bijbel goed te kunnen vertalen naar deze tijd. Zo blijft hij het 
verhaal van Daniël in de leeuwenkuil (Daniël 6) een bijzonder 
verhaal vinden waar enorme hoop uit spreekt. Het is óók een 
bijzonder verhaal omdat het niet zozeer om Daniël zelf gaat, 
maar om wat hij vertegenwoordigt. Iets dat groter is dan hij-
zelf. Dat is iets wat Van Duijn herkent in zowel zijn rol als pre-
dikant als burgemeester en wat het bijzonder maakt. ‘Ik besef 
dat altijd als ik bijvoorbeeld over een rode loper ergens word 
ontvangen.’

Inwoners beter leren kennen
Van Duijn geniet er het meeste van om de mensen en de 
dynamiek binnen alle dorpen te leren kennen. Hij had dan 
ook het plan om erop uit te gaan als burgemeester. Door de 
coronacrisis werd dit direct een uitdaging. Omdat hij toch 
graag de dorpen en inwoners beter wilde leren kennen heeft 
hij vorige zomer een wandelvierdaagse georganiseerd binnen 
de gemeente Nieuwkoop. Inwoners konden zich opgeven om 
een stuk samen op te lopen en zo heeft Van Duijn in vier dagen 
veel mensen mogen ontmoeten. Bij de finish na een ruim 100 
km lange tocht heeft diaken Van Aarle hem binnengehaald bij 
de H. Adrianuskerk in Langeraar. ‘Het was echt hartstikke leuk!’

Clara & Franciscus Ontmoeting

Sinds 3 februari 2020 is Robbert-Jan van Duijn burgemeester van gemeente Nieuwkoop. Zijn intentie is om veel tussen de 
mensen te zijn: op de plekken waar het wat hem betreft allemaal gebeurt. Maar door de coronamaatregelen moest hij 
juist iedereen oproepen binnen te blijven. Wat doe je dan als burgemeester?

Door: Tinke Vessies- van der Willik

Burgemeester Van Duijn hier links op de foto.

Ontmoeting
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Alpha-cursus (2)
In de vorige editie van Samenstromen 
heb ik al iets verteld over de Alpha-cur-
sus en hoe enthousiast de deelnemers 
en het pastorale team daarover zijn. De 
onderwerpen van de eerste tien bijeen-
komsten heb ik toen genoemd. We wa-
ren gebleven bij het Heilige Geest week-
end en zijn behoorlijk in vuur en vlam 
gezet. Inmiddels zijn ook bijeenkomst elf 
tot en met vijftien achter de rug en is de 
cursus beëindigd. De laatste vijf onder-
werpen waren als volgt: 
11.  Hoe nu verder? 
12.  Hoe kan ik het kwade weerstaan? 
13.  Waarom en hoe vertel ik 
 het anderen? 
14.  Geneest God ook nu nog? 
15.  Hoe zit het met de kerk? 
De hele cursus hebben we om begrij-
pelijke redenen online gedaan. Alleen 
bij de afsluitende bijeenkomst zijn we  
samengekomen in de pastorie van Roe-
lofarendsveen en mochten we van de 
gastvrijheid van pastoor Glas genieten. 
De behoefte om elkaar te ontmoeten 
was groot. Na zo’n lange tijd met elkaar 
lief en leed te hebben gedeeld groei 
je naar elkaar toe. Ik voel me bevoor-
recht deel te hebben mogen uitmaken 
van deze groep. In het najaar zullen er 
opnieuw Alpha-cursussen worden op-
gestart. De Alpha-cursus is een cadeau 
dat je zomaar aangereikt krijgt vanuit 
het pastorale team. Als je het cadeau 
aanneemt en uitpakt gebeurt er iets heel 
moois met je. Ik gun iedereen die erva-
ring van harte.

Mede cursist Ed Koeleman  

Petrus- en Pauluszondag
In de gezamenlijke vergadering van de 
beheercommissie en pastoraatgroep 
hebben wij gesproken over de Petrus- en 
Paulus zondag op 27 juni, tegelijkertijd 
de Vrijwilligerszondag. Vorig jaar hebben 
wij helaas door de coronabeperkingen 
deze bijzondere dag niet kunnen vieren. 
Ook kapelaan Van Paassen vond dat heel 

jammer want hij had juist gehoopt op 
deze dag héél véél, voor hem nieuwe pa-
rochianen, te kunnen ontmoeten. Wij zijn 
nu samen met de werkgroep Petrus- en 
Pauluszondag aan het kijken wat er dit 
jaar wel mogelijk is, uiteraard met inacht-
neming van de coronamaatregelen. De 
zondagochtendviering met eucharistie 
om 11.15 uur gaat in ieder geval door en 
natuurlijk het liefst buiten, achter de kerk 
met een heel grote pastorietuin. Ook de 
gezamenlijke koren gaan kijken hoe zij 
hun steentje kunnen bijdragen. Veertien 
dagen voor deze datum hopen we meer 
informatie te hebben over de richtlijnen 
vanuit het bisdom Rotterdam en wordt 
er een besluit genomen over deze fees-
telijke gebeurtenis. Hopelijk zijn de weer-
goden ons gunstig gezind en wordt het 
een stralende zonnige dag.

Namens de BCP en PG, Ria en Ada

Kinderkerk
Voor de zomervakantie is er nog één 
keer kinderkerk, op zondag 27 juni om 
11.15 uur. Alle kinderen in de leeftijd van 
4 tot 12 jaar zijn van harte welkom om 
hierbij te zijn, voor de jongere kinderen 
is er crèche in de pastorie. Voor de ou-
ders: houdt u er rekening mee dat u zich 
moet aanmelden voor de viering, voor 
de kinderen is dit niet noodzakelijk.
Om op de hoogte te blijven van de ac-
tiviteiten van de kinderkerk, kunt u zich 
aanmelden voor onze groepsapp. Hier-
voor kunt u contact opnemen met Esther 
van der Salm (06-29388081) of één van 
de andere leden van de werkgroep.
Wellicht tot 27 juni, en anders een hele 
fijne zomervakantie gewenst! 

Werkgroep kinderkerk
 

RKJ Aarlanderveen
Normaal gesproken is er per jongeren-
bijeenkomst live & online één onderwerp 
waar de bijeenkomst over gaat. Bijvoor-

beeld het noveengebed, de sacramenten 
van de kerk of de heilige Antonius. Er is 
vaak iemand die iets vertelt over dat on-
derwerp en aansluitend zijn er dan vragen 
waar we het met de groep over hebben. 
Dit gaan we iets anders doen vanaf de 
volgende bijeenkomst. De jongerengroep 
van Aarlanderveen start namelijk op 21 
mei met de Alpha-cursus. Is er meer? Wie 
is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Tijdens 
Alpha hebben we het over deze en andere 
vragen en wordt ons een praktische ken-
nismaking geboden met het christelijk 
geloof. Tijdens een aantal interactieve 
bijeenkomsten onderzoek je samen met 
andere Alpha-deelnemers de zin van je le-
ven. Daarbij ontdek je dat het christendom 
vandaag de dag nog even relevant kan zijn 
als 2000 jaar geleden.
De cursus biedt ons de mogelijkheid ons 
te verdiepen in ons geloof en gebedsleven. 
Het leren kennen van de Heilige Geest, wat 
de Heilige Geest doet en hoe we vervuld 
kunnen worden met de Heilige Geest. De 
jongerengroep heeft er zin in. Ook interes-
se in de Alpha-cursus? Neem dan contact 
op met william_egmond@hotmail.com. 

Patrick Hofkens-Vianen

Compliment tuingroep 
Mijn complimenten voor de tuingroep 
van de Petrus en Pauluskerk te Aarlan-
derveen. Het ziet er weer kleurrijk en 
verzorgd uit. Zij zijn daar vele uurtjes 

Clara parochie 
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met elkaar aan het werk om alles net-
jes te onderhouden. Het is een lust 
om de mooie bloeiende bloemperken 
te zien. Niet alleen voor, maar ook 
achter de kerk. Ik zeg hierbij bedankt,  
namens velen die hier net als ik van 
genieten en hoop dat zij het nog lang 
mogen doen. 

Helma Zevenhoven

Vacature secretariaat
Al vele jaren wordt ons secretariaat 
op dinsdag- en woensdagmorgen ‘be-
mand’ door Wil Voortman, Ria Helling 
en Anja Roodenburg. Natuurlijk zijn wij 
heel blij en dankbaar dat zij deze be-
langrijke taak met veel enthousiasme 
en liefde vervullen.

Nu heeft Anja aangegeven dat zij hier 
na 8 jaar mee wil stoppen omdat zij 
een andere baan ambieert. Wij wensen 
haar veel succes en werkplezier in het 
bedrijfsleven. Vandaar dat wij nu op 
zoek zijn naar iemand die op woens-
dagochtend een paar uurtjes op Anja’s 
stoel wil gaan zitten en samen met Ria 
Helling licht administratief werk zou 
willen doen. 

Het is geen betaalde baan en het is 
handig als je met de computer kan 

werken. We weten dat iedereen het 
druk heeft maar laten we met elkaar, 
ook op deze manier, de kerk levend 
houden. Schroom niet en informeer op 
het secretariaat of bij één van de leden 
van de BCP of PG. "Vol verwachting 
klopt ons hartje”.

Namens de BCP en PG Ria Wahlen en 
Ada van Boheemen

Nieuws uit de wijken
Na heel veel jaren, door weer en wind 
het kerkblad Samenstromen te heb-
ben bezorgd, is Adrie Kuipers gestopt 
hiermee. Bedankt voor alle tijd die 
je hieraan besteed hebt. Datzelfde 
compliment is ook van toepassing op 
Annie en Jan Visser. Jan was bijna altijd 

de eerste die de boekjes op kwam ha-
len, logisch hij hield van snel lopen, zo 
kennen we hem. Zo gauw het weer is 
toegestaan krijgen jullie een bezoekje 
aan huis, nu zullen we vanwege corona 
daar maar even voorzichtig mee zijn. 
nogmaals heel, heel veel dank.  
  
De wijk van Adrie is overgenomen door 
Marja Koeleman van de Oostkanaalweg 
en de wijk van Annie en Jan door An-
neke van Dijk uit de Plataanstraat. We 
wensen beide dames succes met dit 
dankbare maar broodnodige werk om 
alles wat er te doen is in en bij de kerk,  
bij de mensen op tafel te krijgen.                                                                                                                   

De clusterhoofden: Ans – Annie -  
Corrie – Femke - en Suze

       Lief en leed

Overleden
25 april     Hermanus Johannes Hoogervorst   93 jaar
7 mei        Malgorzate Bax-Grzeda           58 jaar

Gedoopt
9 mei       Sam Arnoldus Maria de Roos zoon van Martin de Roos en Angela 
  de Roos-de Jong

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

AarlanderveenH H Petrus en Pauluskerk
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Van de BeheerCommissie
Stand van zaken Kerkbalans
De actie Kerkbalans mag al jaren re-
kenen op een goede belangstelling en 
bijdrage van u als parochiaan. Gezien 
de huidige omstandigheden waar we 
in leven, waren we wel erg benieuwd 
hoe dit voor 2021 zou uitpakken. En 
we kunnen u zeggen dat we daarin 
niet worden teleurgesteld. Rond 1 mei 
hadden we het mooie bedrag van € 
36.000 al binnen. Dat is € 3.000 meer 
dan op hetzelfde moment in 2020. 
Wanneer u uw bijdrage nog niet hebt 
overgemaakt kan dat altijd nog. En 
mocht u nog iets extra willen overma-
ken dan is ook dat van harte welkom. 
Wij hebben als kerk ook te maken 
met teruglopende inkomsten onder 
andere door de beperking van het 
aantal kerkgangers voor het bijwonen 
van de erediensten. Terwijl de kosten 
gewoon doorlopen. We houden u de 
komende maanden op de hoogte van 
de opbrengsten van de actie Kerkba-
lans 2021. Op dit moment willen we 
u alvast hartelijk bedanken voor de 
bijdragen.

Inzetten op duurzaamheid
Dat is wellicht de grootste uitdaging 
die wij als BCP voor de komende jaren 
zien. Er zijn tientallen interpretaties 
van het begrip duurzaamheid. Voor de 
BCP, als beheerder van de gebouwen, 
installaties en voorzieningen, betekent 
het dat we goed moeten nadenken 
over wat er de komende jaren op ons 
afkomt: zoals bijvoorbeeld de ontwik-
keling van de kerk als gemeenschap, 
de (dan) gewenste dienstverlening én 
de (dan noodzakelijke) aanpassingen, 
beheer (energie!) en onderhoud van 
de gebouwen en installaties. En daar-
op vervolgens inzetten. Bij dat ‘naden-
ken over morgen’ is wat we ‘vandaag 
moeten doen’ niet even opzij te zetten. 
Sterker nog: er moet ook nu al veel 
gebeuren. U ziet het letterlijk aan het 
project voegen restauratie. Daarover 
leest u meer in de losse bijlage van 

deze Samenstromen. Inmiddels zijn 
we actief gestart met de voorbereiding 
van nog eens drie projecten:
• Het duurzaam isoleren van de 

pastorie. Dit gebouw, een rijks-
monument, is – met alle respect 
gezegd - een isolatie-gatenkaas.

• Het energie verbruik en de lucht-
vochtigheid in de kerk fors naar 
beneden krijgen. Beiden zijn be-
langrijk. En op beide vlakken kan 
forse winst worden behaald, mits 
we er de juiste oplossing voor vin-
den. Met enkele simpele hande-
lingen zijn al de eerste succesjes 
geboekt, maar structurele oplos-
singen zijn absoluut noodzakelijk.

• Het strak maar eenvoudig behe-
ren van het grondwaterniveau 
onder en rond de kerk. Heel be-
langrijk voor het behoud van de 
652 palen die onze kerk onder-
steunen.

We zijn ons op alle drie de fronten 
al aan het oriënteren en ook al wat 
testjes aan het doen. En daar waar we 
met relatief eenvoudige ingrepen al 
kleine stappen kunnen maken, doen 
we dat ook. Uiteindelijk kost alles wel 
geld. En dat speelt natuurlijk een be-
hoorlijke rol in de te maken keuzes. 
We zullen de komende tijd alles in het 
werk stellen om de Kathedraal van 
de Rijnstreek duurzaam te maken: 
qua energieverbruik, installaties, in-
richting, faciliteiten enz. We zullen u 
over deze projecten regelmatig op de 
hoogte houden. Omdat we u willen 
meenemen in dit proces: de opties, de 
mogelijke dilemma’s, de (financiële) 
consequenties. Maar ook omdat we 
hopen dat we u kunnen inspireren en 
wellicht enthousiast maken om hierin 
een bijdrage te leveren. Van welke 
aard dan ook. Vragen of de wens om 
mee te helpen? Stuur een mail naar 
het secretariaat en wij nemen contact 
met u op: 
bcp_langeraar@rkgroenehart.nl

Uitbreiding aantal kerkbezoekers
Via de media zijn vele parochianen al 
op de hoogte dat het aantal kerkbe-
zoekers verhoogd mag worden. Voor 
Langeraar betekent dit dat we per 
kerkdienst 52 parochianen kunnen 
ontvangen. Hoe fijn is dat! Het inschrij-
ven voor de kerkdienst blijft nog wel 
van kracht. U kunt dit blijven doen via 
het secretariaat op telefoonnummer 
0172-602130. Uiteraard kunt u altijd 
een 'gokje wagen' en spontaan naar 
de kerk komen. We kunnen u echter 
alleen toelaten wanneer we het maxi-
male aantal bezoekers niet overschrij-
den. We vragen hiervoor uw begrip.

Zomeropenstelling
Ook dit jaar wordt onze kerk openge-
steld voor bezoekers in de maanden 
juli en augustus. Wie heeft er zin en 
tijd om een paar middagen gastheer/
vrouw te zijn. U bent er om bezoekers 
welkom te heten en te zorgen dat al-
les goed gaat, niet om een rondleiding 
te geven. U bent nooit alleen, dit voor 
de veiligheid maar ook voor de gezel-
ligheid. Voor meer informatie en aan-
melding kunt u bellen naar Agatha van 
Kints 0172-609090.

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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LangeraarH. Adrianuskerk

Fotokaarten en veiling 
schilderij
U heeft het vast al gezien dat de reno-
vatie van onze kerk volop aan de gang 
is. En even kijken op de kerkklok om te 
zien hoe laat het is, is er nu even niet 
bij. En dan pas valt het mij op hoe vaak 
je eigenlijk op de kerkklok kijkt. Want 
van waar je ook kijkt in Langeraar, de 
kerk met zijn klok is altijd te zien. Voor 
iedereen toch herkenbaar? De fotokaar-
ten die wij hebben laten drukken om dit 
project te steunen worden al een tijdje 
met succes verkocht. En gelukkig voor u 
zijn ze nog steeds te koop voor als u er 
nog geen één heeft of voor als u iemand 
dit cadeau wil doen. Voor slechts € 5,- 
kunt u de kaart kopen bij:
• De Spar in Langeraar
• Na elke weekendviering bij de gast-

vrouw/heer achter in de kerk
• Via de mail bcp_langeraar@rkgroe-

nehart.nl vermeld dan duidelijk het 
aantal, uw naam en adres.

 Maak het juiste bedrag over naar 
NL82RABO0300301170 ovv foto-
kaart en uw naam en adres. De 
kaart zal dan naar u worden ver-
stuurd.

Ook de veiling op het originele schil-
derij is van start gegaan. Het schilderij 
‘Oud en Nieuw’ staat al voor in de kerk 
waar u hem tijdens de vieringen kunt 
bezichtigen. Loopt u er gerust na de 
viering naar toe om hem van dichtbij 
te bekijken. Hij staat daar immers om 
gezien te worden. Denkt u: dit schilderij 
zou ik best aan mijn muur willen han-
gen, dan kunt u uw bod tot 9 juni uit-
brengen op de volgende manieren:

Bieden optie 1: een briefje in een geslo-
ten envelop, met bod en contactgege-
vens. In te leveren bij de pastorie. Op 
de envelop vermelden: bod schilderij.
Bieden optie 2: een e-mail met uw 
bod, naam en telefoonnummer naar: 
bcp_langeraar@rkgroenehart.nl.

Voor beide opties geldt: uitsluitend 
de penningmeester kan de biedingen 
inzien. Uw bod is gegarandeerd ano-
niem. Tussentijds wordt gemeld wat 
het tot dan toe hoogste (anonieme) 

bod is. Dit gebeurt via de site www.
rkgroenehart.nl/locaties/langeraar. En 
via twee Facebook pagina’s: HH Clara 
en Franciscus en Schildershoekje by 
Sas. Op zondag 13 juni wordt na afloop 
van de viering het schilderij uitgereikt 
aan de hoogste bieder. 

De gehele opbrengst van de kaarten en 
het schilderij is dan ook bestemd voor 
de kerk. En mag ik u tot slot van harte 
bedanken voor uw bijdrage.

Schildershoekje by sas, Saskia Versluis

Vanaf de Adrianustoren
•  Ook in deze bijzondere tijd zijn wij 

als pastoraatgroep diverse keren 
bij elkaar geweest. We hebben met 
elkaar op gepaste afstand en via de 
moderne technieken kunnen verga-
deren.

•  De renovatie van het voegwerk van 

de toren gaat gestaag door. Over 
een aantal maanden zit het werk 
erop en is de toren in volle glorie 
weer van verre te zien.

•  Er is enige verruiming voor het 
bijwonen van de vieringen. Meer 
hierover leest u elders in het blad.

•  Wij bedanken Saskia Versluis dat 
zij is voorgegaan in het rozenkrans-
gebed op de donderdagavond in de 
meimaand Mariamaand.

•  Op zondag 6 juni vieren wij Sacra-
mentsdag: De instelling van de eu-
charistie. Het lichaam van Christus. 
Wij eten brood en drinken wijn. Het 
brood verwijst naar Jezus’ lichaam, 
de wijn naar het bloed dat Jezus 
offerde omwille van het heil van de 
mensen. Weest u welkom!

•  Wil je ook mee gaan zingen in het 
kinderkoor? Leuk hoor als je mee-
doet. Zingen maakt iedereen blij. Je 
kunt je opgeven bij 

 Chantalkeijzer@hotmail.com,
 tel. 06-27522193
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•  Of misschien wil je misdienaar wor-
den, dat is ook een mooie taak in de 
kerk. Hiervoor kun je je opgeven bij 
Karina Hoogervorst, 

 karinahoogervorst@casema.nl, 
 tel. 0172-604710.
•  Ook zijn wij nog op zoek naar kos-

ters. De voornaamste taak van de 
koster is het zo geruisloos mogelijk 
laten verlopen van de eredienst. U 
kunt zich aanmelden bij het secreta-
riaat.

•  Wees welkom om een wandeling 
door het Adrianusbos te maken. Het 
is genieten.

•  De pastoraatgroep wenst u in deze 
bijzondere tijd alle goeds toe. Blijf 
gezond!

LangeraarH. Adrianuskerk

       Lief en leed

Overleden

17 april  Johanna Egberts - van Kessel  89 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Voor het eerst sinds de winter opende 
de bedevaartskerk in Brielle haar deuren 
weer. Op zaterdag 8 mei werd met een 
plechtige eucharistieviering de opening 
van het bedevaartseizoen gevierd. 
Pastoor Jack Glas, die custos is van het 
bedevaartsoord, heette de mensen in de 
kerk en degenen die via de livestream 
verbonden waren van harte welkom.

De komende maanden zijn er in het 
bedevaartsoord doordeweeks eucharis-
tievieringen en rozenkransgebed. Aan 
deze eucharistievieringen verlenen in 
totaal vijftien priesters uit verschillende 
parochies hun medewerking. Vrijwilli-
gers zorgen voor de openstelling van de 
bedevaartskerk en zij hebben de kerk 
voor het nieuwe bedevaartseizoen weer 
op en top gereed gemaakt.

De eucharistievieringen in de bede-
vaartskerk in Brielle zijn opgenomen op 
de website van het Heiligdom. In juni is 
er elke week op dinsdag en donderdag 
een eucharistieviering. Daarna is er in 

juli en augustus elke dinsdag, donder-
dag en vrijdag een eucharistieviering. 
Ook is er gelegenheid om het sacrament 
van boete en verzoening te ontvangen. 
En in september weer op dinsdagen 
en donderdagen, tot de sluiting van 
het bedevaartseizoen op 2 oktober. 
Gedurende deze hele periode is er elke 
woensdag rozenkransgebed. In juli en 
augustus is het Heiligdom elke middag 
geopend van 13.00-17.00 uur. Dit bede-
vaartseizoen komt ook de gebedskring 
van de HH. Martelaren van Gorcum 
bijeen. Zij en andere belangstellenden 
zijn uitgenodigd voor een ontmoeting 
met gebed en een H. Mis op 29 mei 
(aanmelden kan tot 25 mei via 
info@martelarenvangorcum.nl).

Het jaarthema voor het bedevaart-
seizoen 2021, met als hoogtepunt de 
Nationale Bedevaart op 10 juli, is: “Huis-
genoten van God”. Het bedevaartsoord 
koos hiervoor in het verlengde van het 
Jaar van de Familie dat paus Franciscus 
voor 2021 afkondigde.

Opening van het bedevaartseizoen in Brielle



15SAMENstromen • juni 2021

Engeltjes
Twee engeltjes hebben de serre in de 
pastorie, waar de grote planten over-
winteren, opgeruimd en schoonge-
maakt. De engeltjes worden hartelijk 
bedankt!!

BCP

Antonius  

Inmiddels staat ook het beeld van de 
Heilige Antonius weer op zijn plek, ach-
ter in de kerk bij de Mariakapel. Alweer 
schitterend gerestaureerd. Het beeld 
is vanwege corona wat langer weg-
geweest, maar stond al voor ons klaar 
in het atelier van de buitengewoon 
kundige restauratrice Oana die ook het 
Mariabeeld en het H.Hartbeeld zo mooi 
heeft gemaakt en voor de toekomst te-
gen de beestjes heeft beschermd. Deze 
antieke beelden zijn van hout en waren 
van binnenuit behoorlijk aangevreten.
Martien en Marc hebben het beeld op-

gehaald en meteen het laatste beeld, 
van St. Jozef, meegenomen naar Brus-
sel. Op de plaats van St. Jozef, rechts op 
het priesterkoor staat even ter vervan-
ging het vaandel van de R.K. Bouwvak-
arbeidersbond St.Jozef (zie foto).

Wat we ook willen vermelden is dat de 
beelden dank zij het activiteitencomité 
zijn gerestaureerd en dankzij een par-
ticuliere sponsor. Waarvoor nogmaals 
hartelijk dank. 

BCP

Vouwmachine
Sinds kort staat er op ons secretariaat 
een vouwmachine. Dit apparaat stond op 
het kantoor waar ik werk en heb ik altijd 
mogen gebruiken voor het vouwen van 
de brieven voor de Aktie Kerkbalans en 
de bijdragen voor het parochieblad Sa-
menstromen. Door de digitalisering is het 
print- en vouwwerk veel minder gewor-
den en stond de machine alleen maar in 
de weg. Ik mocht hem meenemen en heb 
die kans niet laten liggen. 
De vouwmachine functioneert nog prima, 
maar vertoont één mankement: het 
lampje in de display van de menukeuze is 
defect. Als deze is gemaakt kunnen wij er 
nog jarenlang plezier van hebben. Graag 
zou ik in contact komen met iemand die 
het lampje zou kunnen repareren. Als u 
het wilt proberen of iemand weet die dit 
zou kunnen, vraag ik u met mij contact 
op te nemen (telefoonnummer: 
0172-574174). 

Charl van Veen, penningmeester 
parochiekern OLV Hemelvaart

Geroepen om te zingen
Onlangs mochten wij met ons koor tij-
dens de viering van Roepingenzondag 
zingen. Wat is het mooi om een roeping 

te hebben en deze ook te kunnen vol-
gen!

Je geroepen voelen… wij voelen ons met 
ons koor geroepen om te zingen. Dat is 
wat we daarom ook al vele jaren met veel 
passie en plezier doen. Tijdens het zingen 
voelen we niet alleen een grote verbon-
denheid met elkaar maar ook met de 
mensen in de kerk. We voelen ons onder-
deel van de viering, van het samenzijn. 

Wij bereiden onze vieringen altijd zelf 
voor en het is steeds weer geweldig om 
te ontdekken hoe mooi de door ons 
uitgezochte teksten en liedjes, plus de 
aanvulling van de voorganger een ge-
heel vormen. Van tevoren bedenk je iets 
maar pas tijdens de viering zelf valt alles 
samen.

Op dit moment zingen we tijdelijk met 
z’n drieën maar we hopen snel weer 
compleet te zijn. Wat we ook hopen is 
dat onze kerk snel weer wat meer gevuld 
mag zijn en dat de mensen gewoon weer 
mee mogen zingen. Maar wat is het toch 
fijn dat we, ondanks alle maatregelen, 
gewoon door hebben mogen zingen! In 
Nieuwkoop maar ook vaak in Zevenho-
ven.

Het zingen op zich heeft ons creatieve 
brein wel geprikkeld het afgelopen jaar. 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

We hebben inmiddels wel al het één 
en ander meegemaakt door de steeds 
wisselende voorwaarden waaronder we 
mochten zingen. Zo hebben we met z’n 
tweeën staan zingen, en toen we wel 
weer met ons drieën mochten, werd 
ons verzocht om niet tegelijk te zingen… 
Dat heeft wel even voor een uitdaging 
gezorgd. Maar gelukkig waren we er 
snel uit: mogen we niet tegelijk zingen? 
Dan maar om de beurt! We hebben 
onze liedjes opnieuw ingedeeld en er 
zo een compleet nieuwe draai aan ge-
geven. 

Helaas mochten we ook tijdelijk niet 
op onze eigen plek op het altaar staan 
maar moesten we vanaf de koorzolder 
gaan staan zingen. Dit zorgde voor een 
minder geluid via de kerkradio, wat 
toch jammer is als je thuis meeluistert. 
Plus dat het ontzettend koud is op de 
zolder in Nieuwkoop. Maar gelukkig is 
dat inmiddels verleden tijd en zingen 
we voortaan gewoon weer vanaf onze 
oude stek.

Tijdens het schrijven van dit stukje is er 
een liedje in m’n hoofd gekomen. ‘Met 
hart en ziel’ van de  Tröckener Kecks. De 
refreintjes eindigen met ‘Doe alles wat 
je doet met hart en ziel’. En dat is pre-
cies wat we doen! We zullen nog heel 
lang doorzingen met elkaar en onze 
roeping blijven volgen, met hart en ziel.

Carola van Heusden, Koor de Horizon

Meimaand, Mariamaand.
Die maand stond in een mooi bloem-
stuk op het altaar ons kleinste Maria-
beeld. Dit mag u best eens van dichtbij 
gaan bewonderen. Eigenlijk is het een 
zogenaamd processiebeeldje. Veel ker-
ken hebben zo'n beeldje van hun eigen 
patroonheilige. Maria is de patrones 
van onze kerk. Vroeger liep bij allerlei 
processies iemand voorop met dát 
beeldje op een stok. Die stok vonden 

we op het zoldertje boven de sacristie. 
Het beeldje zelf lag in de kluis. Toen we 
de kluis eens opruimden en alle rom-
mel die niet in een kluis hoort of hoeft 
te zijn, vonden we in de hoek op de 
grond een doos met oude kranten. Weg 
ermee. Maar tussen de kranten lag dit 
mooie antiek zilveren processiebeeldje. 
Gelukkig hebben we de stapel nog even 
doorgespit. Ik denk dat Maria ons bij-
tijds een seintje heeft gegeven.

Rob Aupers

Oorthuizen
Misschien is het u ontgaan, ook al is het 
een stuk stiller geworden in Nieuwkoop, 
maar de familie Oorthuizen is verhuisd 
en heeft hun geliefde Nieuwkoop achter 
zich gelaten. Peter en Rita hebben zich 
beiden jarenlang ingezet voor allerlei 
vrijwilligerswerk in en om de kerk met 
name voor de MOV. Denk maar aan 
alle vasten- en adventsacties. Reden 
te meer om ze vanaf deze plaats heel 
hartelijk te danken voor die geweldige 
inzet, en de vele vriendschappelijke 
relaties. Peter en Rita, uit het oog is niet 
uit het hart en we hopen jullie nog vaak 

in Nieuwkoop langs te zien komen. 
Altijd welkom.

BCP

Koor Allegro
De afgelopen maanden heeft u als paro-
chiaan Allegro niet horen zingen. Door 
het verhoogde risico van besmetting, 
dat er toen speelde vonden wij het niet 
meer verantwoord om te repeteren. Dat 
hield natuurlijk ook in dat we geen vie-
ringen konden verzorgen.
Gelukkig kon het koor elkaar zien tij-
dens enkele samenkomsten in de kerk. 
Dat was fijn voor het onderlinge con-
tact. Maar het wekelijks repeteren en de 
vieringen missen wij als koor enorm. Wij 
zouden liever vandaag als morgen weer 
naar het ‘oude normaal’ willen.

Het koor heeft ook een mannelijk koor-
lid zien vertrekken. Peter Oorthuizen is 
verhuisd naar Brabant. Peter was sinds 
1997 aan ons koor verbonden. Niet 
alleen als tenor, maar hij was ook werk-
zaam in het bestuur en liturgiecommis-
sie. Soms met zijn gitaar zag je hem ook 
op het altaar. Een bezig baasje, die we 
nu ook wel missen. Aanvulling van man-
nelijke leden kan Allegro wel gebruiken. 
Mocht iemand van de lezers denken, 
mmm bij Allegro wil ik wel komen zin-
gen, meld je dan nu alvast aan bij een 
van de bestuursleden. Als wij weer kun-
nen gaan starten met repeteren, dan 
kan je gelijk met ons meedoen. 

Wij hopen toch binnenkort weer met 
een klein gezelschap de vieringen te 
ondersteunen en u graag daarbij te 
ontmoeten. 

Joke van Tol

Communie thuis
Bent u ziek, bedlegerig of aan huis ge-
bonden en kunt u dus niet naar de kerk 
komen, dan is er de mogelijkheid om de 
communie thuis te ontvangen. U kunt 
daarvoor contact opnemen met Bets 
Verhage, telefoon: 0172-573713
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Vanuit de Pastoraatsgroep 
Nieuwveen/Zevenhoven

Al zitten we nog midden in de coronacri-
sis, toch mogen we weten dat de haven 
in het zicht komt.

Wat dat betekenen zal, is dat we hope-
lijk van alle beperkingen bevrijd worden, 
die ons al ruim een jaar in de greep 
houden.

We hopen dat u allen online mee heeft 
kunnen luisteren naar de 9 minuten 
durende uitzending van dominee van 
Dijk en diaken van Aarle, wat betreft de 
9-daagse Pinksternoveen.

De feestdagen van Pasen, Hemelvaart, 
Pinksteren en Drievuldigheidszondag 
liggen achter ons.

We gaan nu een rustige tijd tegemoet.
Wij hopen dat u zich voor kunt berei-
den op een fijne vakantie. De volgende 
maand komen we terug met meer 
nieuws, de Samenstromen is er dan 
voor 2 maanden.

Namens de PG Nieuwveen/Zevenhoven 
Miranda Voorend en Marian Berkhout

Beheercommissie
De beheercommissie van de parochie-
kern (BCP) Nieuwveen vervult haar 
taken in opdracht en onder verantwoor-
delijkheid van het parochiebestuur H. 
Clara. Leden van de BCP zijn lid van de 
parochie en zijn betrokken bij de ge-
meenschap in de onze parochiekern.
Wij vergaderen circa 8x per jaar in de 
pastorie, maar sinds corona meestal 
digitaal of per mail. 
De samenstelling is per 1 april 2021 

gewijzigd doordat twee nieuwe leden 
zijn toegetreden.

Per 1 april jl. is Cynthia Leliveld toege-
treden en vervult de functie van secre-
taris.

Per 1 april jl. is Loek Egberts toegetre-
den en gaat zich o.a. bezighouden met 
beheer- en onderhoudszaken.
De andere leden van de BCP zijn Ton 
Hoogenboom (voorzitter), Harry Burg-
meijer (penningmeester) en Piet Wijfjes 
(lid).

Wij proberen als groep vrijwilligers het 
functioneren van onze parochiekern zo 
goed mogelijk te leiden en begeleiden 
uiteraard met hulp van veel vrijwilligers 
die allerlei taken uitvoeren. Wij onder-
houden o.a. contacten binnen de lokale 
gemeenschap, verenigingen, midden-
stand etc. om op de hoogte te blijven 
van wat er leeft in de gemeenschap.
Samen met alle parochianen van Nieuw-
veen zijn we kerk en proberen sociaal 
en betrokken midden in de gemeen-
schap van Nieuwveen te staan, helpt u 
mee om dit goed mogelijk te doen.
Als u vragen of ideeën heeft of ons wilt 
helpen bij een project dan kunt u een 
van de leden van de BCP aanspreken of 
kunt een mail sturen naar: bcp_nieuw-
veen@rkgroenehart.nl

Beheercommissie Nieuwveen

Tuingroep
Elke week op donderdagmorgen is een 
enthousiaste groep vrijwilligers bezig 
om de buitenruimte rondom de H. Nico-
laas kerk, de pastorietuin ‘Nicolaashof’ 
en de begraafplaats netjes te houden. 
Door het jaar heen zijn er vele taken, 
zoals in het voorjaar nieuwe plantjes 

in de tuin van de Nicolaashof zetten, 
zaaien van bloemen voor vlinders en 
insecten en stekjes maken voor verkoop 
aan liefhebbers, maar ook het onkruid 
vrij houden van bloemperken en paden. 
Later in het jaar is er snoeiwerk, schil-
deren van bankjes, harken van grindpa-
den, blad ruimen in de herfst enzovoort.
Vaak is een groepje in de tuin van de 
Nicolaashof bezig met gras maaien, wie-
den, verzorgen vijvers en sloten, terwijl 
een ander groepje op de begraafplaats 
het onkruid verwijdert, tegels ophaalt 
en recht legt zodat de graven voor ie-
dereen goed bereikbaar blijven.
Het is een heel sociale groep mensen 
die samen met veel plezier het werk 
uitvoeren, maar ook elke week samen 
koffiedrinken vaak met een lekkernij 
als er iemand jarig is of iets anders te 
vieren heeft. 

Spreekt u dit aan of kent u iemand die 
misschien ook wel een paar uurtjes per 
week samen met anderen de handen 
uit de mouwen zou willen te steken dan 
bent u van harte welkom. Kom gerust 
langs om een praatje te maken en koffie 
mee te drinken. We kunnen altijd wel 
een paar extra handen gebruiken.
Betrokkenheid van parochianen is be-
langrijk, kerk zijn we tenslotte samen. 
Geniet van de mooie Nicolaashof die 
een regelmatig bezoek zeker de moeite 
waard maakt.

Vrijwilligers Tuingroep

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 8 juni om 9.00 uur  Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen
Dinsdag 22 juni om 9.00 uur   Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen

Clara parochie 
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Martinus deelt mee…           

Als dit stukje geschreven wordt is Hemel-
vaartsdag net geweest en ligt Pinksteren 
nog in het verschiet. De laatste kerkelijke 
feestdagen in het voorjaar. Ook een tijd 
die gekenmerkt wordt door de voorjaars-
vakantie, Koningsdag, dodenherdenking, 
Bevrijdingsdag en mooi voorjaarsweer 
met uitbundig bloeiende bomen en bol-
len. Zonneschijn afgewisseld met dreigen-
de luchten en flinke buien. Afwisselend als 
het leven zelf.

Dodenherdenking werd in Noorden (en 
in de hele gemeente Nieuwkoop) om niet 
uit te leggen redenen al om 19:00 uur ’s 
avonds gehouden, met maximaal 10 ge-
nodigden. Wethouder Van Duin en pastor 
Van der Reep spraken en legden bloemen 
bij het graf van Simon van Capel, de Noor-
dense jongen die op de eerste oorlogsdag 
sneuvelde bij Katwijk. 
Een week later konden de kerkgangers 
het verhaal horen van de Hemelvaart des 

Heren. Hoe Jezus in het bijzijn van leerlin-
gen opsteeg en de leerlingen naar boven 
bleven staren. ‘Kijk om je heen in plaats 
van naar boven’ was en is de boodschap, 
‘als er twee of drie in Mijn naam bijeen 
zijn, ben ik in hun midden’. Jezus is (nog 
steeds) in en om ons heen voor wie het 
wil zien. Het feest van Pinksteren is, als 
u dit leest, ook geweest. Als alles volgens 
plan verloopt, is er ook voor de kinderen 
weer een activiteit geweest om het Pin-
stervuur verder te verspreiden. 

Op zondag 30 mei, net na het verschijnen 
van deze Samenstromen, zal de viering 
in Noorden een ouderwets tintje hebben. 
Voor de liefhebbers is de mis, die wordt 
voorgegaan door kapelaan Van Paasen, 
bijna geheel in het Gregoriaans. Onder 
leiding van organist/cantor Niels zijn de 
vaste gezangen (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Pater Noster en Agnus Dei) en de 
wisselende gezangen (Introïtus, Alleluia) 
ingestudeerd door een gelegenheidskoor-
tje van 4 mannen. Ook een Ave Maria zal 
in deze meimaand niet ontbreken.
Onze Mariakapel is elke dag open en staat 
nog altijd erg in de belangstelling. Veel pa-
rochianen en voorbijgangers lopen even 
naar binnen om een kaarsje op te steken, 
voor een momentje van bezinning of om 
een intentie in het boek te schrijven. Ook 
in de Inventarisatie Meditatieve plekken in 
het Bisdom Rotterdam valt onze Mariaka-
pel in positieve zin op. 

Organisatorisch kent de parochie zoals u 
waarschijnlijk weet, twee bestuurslijnen. 
Het meer zakelijke bestuur: het Paro-
chie- en Federatiebestuur met daaronder 
de BCP voor de afzonderlijke kernen en 
daarnaast het meer pastorale bestuur: de 
pastoraatgroep met de kernverantwoor-
delijke pastor. 

De pastoraatgroep bestaat momenteel uit 
pastor Heleen van de Reep, Jan Tersteeg 
(thz) en Hans Brouwer, vaste notuliste 
is al vele jaren Ali Kas. Eigenlijk hebben 
we ook al 10 jaar een vacature, want de 
pastoraatsgroep zou een lid extra kun-
nen gebruiken. De leden worden door 
het pastoraal team voorgedragen en door 
de bisschop benoemd voor een periode 
van maximaal 2x 3 jaar. Jan Tersteeg is 
inmiddels aan zijn laatste maanden van 
de tweede termijn bezig, reden om een 
opvolger te zoeken. 

Wij zijn als pastoraatgroep zeer verheugd 
u te kunnen melden dat wij voor Jan een 
opvolgster bereid hebben gevonden! 
Marja Mastwijk, voor de Noordenaren 
zeker geen onbekende, heeft zich bereid 
verklaard om zitting te nemen in de pasto-
raatgroep en zich zo óók op deze manier 
voor de parochiekern in te zetten. 
Wij zijn als parochiekern Jan (met onder-
steuning van Emmie) natuurlijk zeer veel 
dank verschuldigd voor al het werk dat hij 
de afgelopen jaren verzet heeft en zijn blij 
dat hij een aantal taken, zoals de commu-
nie-thuis, zal blijven doen. 

De Pastoraatgroep, Hans

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
30 April  Fred Ziessen 82 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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En straks?
Heb jij ‘m al? Heb jij ‘m al?  Dat is de vraag 
die de laatste weken veel gesteld wordt.  
En: Welke heb jij gekregen:  Astra, Pfizer, 
Moderna?  Heb jij de tweede al? Gesprek-
ken waarvan je je anderhalf jaar geleden 
nog niet kon voorstellen dat je ze zou gaan 
voeren, zijn nu de gewoonste zaak van de 
wereld.  We praten over corona of dat er 
altijd al geweest is, terwijl het krap ander-
half jaar geleden is dat de ziekte uitbrak in 
Wuhan. Anderhalf jaar waarin ons leven op 
z’n kop kwam te staan. Ook het kerkelijk 
leven kwam tot stilstand. De kerkdeur ging 
op slot en bleef dat een aantal maanden. 
Daarna mochten we heel voorzichtig weer 
beginnen, met allerlei beperkingen en 
regels die nageleefd moesten worden. In-
middels zijn we ook al weer zo geconditio-
neerd dat we precies weten hoe het werkt 
in de kerk: desinfecteren, plekje zoeken, 
afstand houden, regels voor de communie 
naleven, regels omtrent zingen netjes na-
leven, terwijl je zo graag mee wilt zingen, 
regels bij het verlaten van de kerk naleven, 
nog even een gesprekje voeren op het 
kerkplein, op 1,5 meter, en dan maar weer 
naar huis. 
 
Toch, de meeste kerkgangers die we nu 
zien, zijn trouw. Die blijven komen, regels 
of niet. Wat we ons wel eens afvragen: 
hoe zal het gaan als er ooit weer sprake 
is van een ‘gewoon’ leven? Komt iedereen 
weer terug naar ons kerkje of vinden we 
het wel goed, zoals het nu is? Zetten we op 
zondagmorgen de tv aan om de livestream 
te volgen of zelfs dat niet meer? Op het 
nieuws zagen we dat sportverenigingen 
het moeilijk hebben met het blijven moti-
veren van de leden om toch te komen trai-
nen, ondanks het feit dat er geen wedstrij-
den gespeeld mogen worden. Mogen we 
met u afspreken dat dit niet gaat gelden 
voor onze gemeenschap? Dat we op de 
een of andere manier thuis, of waar dan 

ook, toch bezig blijven met ons geloof, het 
niet laten wegzakken en er niet meer naar 
omkijken. Nog even volhouden mensen, 
die prik, die komt er echt. Nu lijkt het einde 
nog niet in zicht, maar als het straks achter 
de rug is en ons leven weer ‘normaal’, dan 
mogen we weer naar de kerk in grotere 
groepen, mogen we weer zingen, mogen 
we elkaar weer ontmoeten. Het komt, echt! 
En komt u dan ook weer? 

Wisseling van de wacht
Toen onze parochiekern deel ging uit-
maken van de H. Claraparochie, werden 
de toen al zittende bcp-leden opnieuw 
benoemd. Vorig jaar liepen de twee be-
stuurstermijnen van drie van de zittende 
bcp-leden af. Een zoektocht naar opvolgers 
begon. Mensen werden gepolst of er inte-
resse en bereidheid bestond om één van 
de opengevallen plekken in te nemen. We 
zijn blij dat we een drietal personen bereid 
hebben gevonden om zitting te nemen in 
de beheerscommissie. Kees Rietveld zal 
het voorzitterschap op zich nemen, Wendy 
Buskermolen het secretariaat, Jan Koot 
wordt algemeen bestuurslid. Drie betrok-
ken parochieleden, bij u allen waarschijnlijk 
wel bekend, aan wie wij de zaken met een 
gerust hart durven toevertrouwen. Kees 
maakte al eens eerder deel uit van het 
parochiebestuur, Jan Koot kent u van zijn 
MOV werkzaamheden, Wendy is een trouw 
lid van Revival. Met een vierde persoon, die 
overweegt het penningmeesterschap op 
zich te nemen, zijn wij nog in gesprek. Na 

een gesprek met het Clarabestuur en de 
daarop volgende benoeming zullen deze 
mensen hun werkzaamheden gaan oppak-
ken. Het zal even wennen zijn, niet meer 
even gauw Dirk Janmaat of Gerda Waelen 
aanspreken voor het een of ander, maar 
wees gerust, het beheer van onze kern is 
bij deze mensen in goede handen. 

Stiltetuin
Elke maandag wordt er hard gewerkt door 
de vrijwilligers. Er wordt geschoffeld, ge-
wied en geharkt. Daar waar nodig is wordt 
er iets gerepareerd. Op de bank halver-
wege aan het verharde pad kan men weer 
gaan zitten om te genieten van al het 
moois wat de natuur ons biedt. Even ver-
pozen, de vogels uitbundig horen fluiten, 
kwetteren en zingen. Het is een prachtig 
geluid in de stilte. Nu alles weer in bloei 
komt te staan, is het zeker een bezoekje 
waard. De mannen zijn immers niet voor 
niets zo hard elke week in de weer.
Maak maar eens een ommetje en u bent 
weer even weg en vrij in uw gedachten.
Geniet van de schepping.

Joke van Tol

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 4 juni   Eucharistieviering met kapelaan van Paassen                                                                                           
Vrijdag 18 juni   Woord en Gebed met diaken van Aarle                                                                                                  
Vrijdag 2 juli   Eucharistieviering met kapelaan van Paassen

Lief en leed

Overleden
16 april            Koos (Cor) van den Berg                                   76 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Welkom
Welkom bij parochiekern Hoogmade-
Woubrugge. Ben u de afgelopen tijd 
naar het kerkhof geweest? 

Op 1 november heeft de pastoraatgroep 
bolletjes uitgedeeld om te poten op 
het kerkhof. En dat heeft geleid tot een 
mooie blauwe zee aan druifjes in de Ma-
riamaand. In deze Samenstromen leest 
u over de Actie Gered Gereedschap. Niet 
alleen op de pagina van onze parochie-
kern, maar ook elders in dit blad. Verder 
schrijven we over onze herbouwplan-
nen.

Actie gereedschap

Op zaterdag 26 juni is er een actie 
gereedschap voor Stichting Vraag & 
Aanbod Internationaal. Voor meer in-
formatie verwijzen wij u naar de rubriek 
Omzien naar de ander of neemt u con-
tact op met Nico Koot tel. 0172-518178 
en Jeanne Borst tel. 071-5012342.

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 secre-
tariaat op dinsdagochtend.

Hoe staat het nu met
de kerk?

In februari ontving het parochiebe-
stuur de brief van het bisdom, waarin 
de voorwaarden voor de herbouw van 
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk be-
schreven staan. Onder leiding van het 
parochiebestuur zijn diverse groepen 
gevormd, die hard werken om de gestel-
de vragen naar financiën, ontwerp en 
vitaliteit te beantwoorden. Er is een ar-
chitect tekeningen aan het maken, zoals 
de kerk er uit zag voor de brand. Deze 
tekeningen zullen als basis dienen voor 

de te herbouwen kerk. In samenwerking 
met de Commissie Onderhoud RK Kerk, 
wordt gekeken hoe we energiezuiniger 
kunnen herbouwen en hoe we de kerk 
duurzaam kunnen inrichten. 

Ook is er een groep die nadenkt over de 
inrichting van de kerk, zoals het meubi-
lair. Uiteraard gebeurt dit in nauw over-
leg met het pastorale team en het paro-
chiebestuur. De laatste groep kijkt naar 
de veerkracht van de geloofsgemeen-
schap. Hoe houdt die zich in de ko-
mende jaren en kunnen we die vitaliteit 
verder versterken en uitbouwen door 
meer Hoogmadenaren en Woubrug-
genaren te betrekken bij onze kerk?

Tot slot. De parochianen uit Hoogmade 
en Woubrugge pakken "de kans" om 
een vernieuwde kerk te bouwen met 
beide handen aan. Ondanks de vele 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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beproevingen is het geweldig om met 
elkaar te mogen werken aan een nieuwe 
gastvrije kerk voor de toekomst van 
onze gemeenschap en voor de nieuwe 
generaties. Daarom nodigen we graag 
de jonge generatie uit om hun inbreng 
en talenten in te willen zetten voor de 
nieuwe kerk. Schroom niet en neem 
contact op met de beheercommissie. 
Jullie inzet en ideeën zijn en blijven van 
harte welkom. Loop langs bij een van de 
leden van de beheercommissie en drink 
een kop koffie zodat we ideeën kunnen 
delen. Mail ons en doe mee: 
bcp_hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl.

Actie Kerkbalans

Superblij waren we met de opbrengst 
van de Actie Kerkbalans vorig jaar. De 
verwachtingen van de penningmeester 
werden overtroffen. In 2019 konden 
we € 28.988 bijschrijven, in 2020 was 
dat € 8.000, - meer. De inkomsten van 
de Kerkbalans zijn hard nodig om alle 
verplichtingen te kunnen nakomen, zo-
als kosten voor de vieringen, salarissen 
pastoraal team, vergoedingen organis-
ten en dirigenten, aanschaf materialen. 
Een deel van de inkomsten zijn reserve-
ringen voor kosten in de toekomst. In de 
maand juni ontvangt u de envelop met 
informatie. 

Herbouwen?
De beheercommissie, pastoraatgroep 
en parochianen zien uit naar de her-
bouw van de kerk, zodat er weer een 
eigen plek is waar we kunnen samenko-
men. De deelname van zoveel mogelijk 
parochianen aan de Actie Kerkbalans, 
klein en groot, is daar een belangrijke 
factor in. In Actie Kerkbalans gaat het 
om de toekomst!

Wat ik doe….. 
Iedere parochiekern draait op vrijwil-
ligers. Deze groep mensen helpt de 
geloofsgemeenschap vitaal te zijn. Wat 
is uw taak in de parochiekern? In deze 
Samenstromen de vierde groep: Enjoy.

Enjoy
Zo’n 15 jaar geleden had het familie-
koor Enjoy haar eerste repetitie. We 
begonnen met een groep enthousiaste 
volwassenen en kinderen die allemaal 
één ding gemeen hadden, plezier in het 
zingen. Met Jeanne als dirigent en met 
Simone achter de piano begonnen we 
op woensdagavond met repeteren. Na 
al die jaren staat de woensdagavond 
nog steeds in het teken van zingen en 
hebben we veel herinneringen gemaakt 
samen als koor.

We begonnen met vrolijke liederen voor 
jong en oud die ieder hun eigen bood-
schap hadden. Elk lied had een herken-
bare melodie die ervoor zorgden dat 
iedereen met een deuntje in het hoofd 
de kerk uitliep. Liederen zoals ‘De zon is 
al op’ of ‘Op verhaal komen’ worden nog 
steeds met veel plezier gezongen en 
doet ons denken aan vroeger. 
In de loop der jaren zochten we wat 
meer uitdaging in ons repertoire. Er 
werden driestemmige stukken ingestu-
deerd zoals ‘Walking in the air’ of ‘Poor 
wayfering stranger’. Het instuderen gaat 
niet altijd vanzelf en soms is er hier en 
daar wat frustratie tijdens een repetitie. 

Maar als we dan uiteindelijk in de kerk 
staan en een lied zingen waar we hard 
voor hebben gerepeteerd, zijn we trots 
op elkaar dat het met z’n allen is gelukt!
Naast de vieringen in de kerk hebben 
we ook op andere plekken gezongen. 
Muziek is voor ons allen een hobby, 
dus het is voor Enjoy een leuk uitje om 
ergens anders te gaan zingen. Zo gaan 
we jaarlijks met kerst de huiskamers 
langs in de Ommedijk om kerstliederen 
voor de ouderen te zingen. We heb-
ben meegezongen in het kerstconcert 
van Vox Laeta, en zelfs een toneelstuk 
uitgevoerd in De Schuur. Na al die jaren 
zingen we nog steeds met veel plezier, 
en we hopen dit de komende jaren ook 
zeker te blijven doen!

Wij zijn altijd op zoek naar enthousi-
astelingen die ons koor willen komen 
versterken. Lijkt het je leuk om bij ons 
te komen zingen? Kom dan vooral eens 
meezingen bij onze repetitie op woens-
dagavond,19.00 uur even Jeanne bellen 
tel. 071-501 2342 Tot dan! 

Tot slot
Samenstromen wordt maandelijks 
uitgegeven. We zoeken een team van 
drie mensen, die de bijdrage van onze 
parochiekern willen samenstellen. De 
kopij wordt aangeleverd door diverse 
vrijwilligersgroepen. Uw taak zal zijn 
om de stukjes samen te voegen en een 
geheel te maken. Onze gedachte is om 
de taak te verdelen onder drie vrijwilli-
gers, zodat u een keer per kwartaal aan 
de beurt bent. Interesse? Neem contact 
op met de beheercommissie (mail: bcp_
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.
nl  of zie inlegvel voor de gegevens).

Beheercommissie Pastoraatgroep 
Pastor Marjo Hoogenbosch

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

Lief en leed

Overleden
29 april  Cornelia Petronella van der Pouw Kraan-Akerboom   99 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Eucharistieviering in de 
open lucht?
20 juni hopen wij de Sint Jansdag in de 
open lucht te kunnen vieren. Bij geschikt 
weer natuurlijk. De viering is in de tuin 
achter de pastorie. Na de viering is er 
koffie en thee, ook buiten en daarna 
natuurlijk een glaasje. Als we gewoon de 
onderlinge afstand in de gaten houden, 
staat niets ons in de weg. Juist nu is het 
belangrijk, dat wij na zo’n lange tijd weer 
eens kunnen samenzijn om de eucha-
ristie te vieren rondom de tafel van de 
Heer. Ook al is het in de buitenlucht.
Wij kijken er naar uit, om u allen te kun-
nen ontmoeten en samen te vieren.

Het organisatieteam

Nieuws van Akkoord
Elk jaar kiezen we een goed doel om 
voor te sparen. Doordat de kerk tijdens 
vieringen al een tijdje niet volledig (of 
helemaal niet) kan worden bezocht 
sparen we deze keer 2 seizoenen voor 
hetzelfde doel. Aanstaande zondag 4 juli 
zingen we nog 1 keer vóór de vakantie 
en dan zamelen we nog 1 maal geld 
in voor ons goede doel: ‘fietsmaatjes’. 
Fietsmaatjes is bedoeld voor mensen, 
die graag een stukje willen fietsen maar 
dat zelfstandig niet meer kunnen of wil-
len. Op een duofiets zit een gast naast 
een vrijwilliger en kun je samen op een 
ontspannen en gezellige manier bewe-
gen in de buitenlucht. De gasten blijven 
zodoende een beetje betrokken bij de 
samenleving met minder kans op isole-
ment. Fietsmaatjes ontvangt geen sub-
sidie. Er zijn veel sponsors nodig om de 
kosten te kunnen opbrengen.

Na de viering op 4 juli zullen we ook 
meteen het gespaarde bedrag over-
handigen. Bent u nieuwsgierig naar het 
bedrag dat wij hebben opgehaald. Kom 
dan naar de kerk op 4 juli of kijk vanaf 
de bank digitaal mee. 

Marina

Nieuws van het klusteam
Inmiddels is weer heel wat werk gedaan 
door onze vrijwilligers.
• Er is een aanvang gemaakt met de 

restauratie van de toegangspoort van 
de begraafplaats.

• Om de collecte bij een uitvaart in deze 
coronatijd te vergemakkelijken, is de 
aloude collectezak met lange stok voor 
de dag gehaald en gerestaureerd.

• De rioolproblemen zijn ondertussen 
opgelost. De werkzaamheden worden 
afgerond. Na het timmer- en schilder-
werk ziet alles er weer netjes uit.

• Er zijn bloembakken en hoeveelheden 
natuursteen gehaald, om de stiltetuin 
verder in te richten.

Door al het werk van onze vrijwilligers, 
ziet het er leuk uit.

Cor Rijkelijkhuizen

Spreuk
Wie God eenmaal zoeken wil,
vindt Hem overal.

Peppelviering
Op vrijdag 11 juni is er om 9.30 uur een 
eucharistieviering in de Peppelhof. De 
voorganger is Kapelaan Van Paassen.

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

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Overleden
2 mei  Theodorus Louwrens de Wagenaar 94 jaar
9 mei  Cees de Langen 77 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Belastingdienst, leuker 
kunnen we het niet maken
Het is eind februari, begin maart jaar in 
jaar uit hetzelfde verhaal. Via onze brie-
venbus valt de welbekende enveloppe in 
de bus. De belastingdienst en Gemeente 
Kaag en Braassem doen een beroep op 
uw financiële bijdrage. Natuurlijk vinden 
we allemaal dat er teveel aan heffingen 
van ons gevraagd wordt. We weten im-
mers zelf wel beter hoe en waaraan 
het belastinggeld besteed zou moeten 
worden. Toch dragen we ons steentje 
bij om veiligheid, onderwijs, zieken en 
ouderzorg en nog talloze ander zaken in 
goede banen te leiden. In vroegere tij-
den was er ook Kerkbelasting, zoals dia-
ken André van Aarle ons wist te vertellen 
tijdens de ontmoeting over vitaliteit in 
de parochie op het Hertogspark. 
Dit systeem is al jaren geen verplichting 
meer maar een vrijwillige bijdrage in 
de vorm van Kerkbalans is nog steeds 
actueel! Het aantal deelnemers aan de 
Kerkbalans is de laatste jaren geluk-
kig toegenomen, deels omdat het geld 
goed besteed wordt aan onderhoud 
van onze kerken en begraafplaatsen, 
deels omdat de fiscus toestaat dat het 
geschonken bedrag aftrekbaar is bij de 
belastingaangifte. Dit kunnen 1 x giften 
/ schenkingen( nalatenschap) zijn maar 
ook contractueel (looptijd 5 jaar.) een 
bepaald bedrag. U zult begrijpen dat 
we ieder bedrag waarderen, want vele 
kleintjes maken ook 1 grote! 

Wilt u ook deelnemer worden, meldt u 
aan bij de penningmeester van de be-
heercommissie Dammes van der Poel 
email d.poel@planet.nl of 
tel. 06-11351504. 
 

Kwartet uit de 
Meerburgkerk 

Wegens de pandemie mogen koren niet 
gezamenlijk optreden. Maar omdat mu-
ziek erbij hoort heeft elke kerk zijn/haar 
eigen oplossing gevonden. In De Goede 
Herder in Zoeterwoude Rijndijk werd een 
kwartet gevormd uit het koor dat het lef 
heeft om ‘gewoon’ vierstemmig te zingen. 
In oktober werd mij gevraagd om in te 
vallen voor de bas die ernstig ziek bleek 
te zijn. Ik wil altijd wel zingen dus ik zei 
meteen ja. Zaterdag 5 juni sta ik inge-
roosterd als cantor in Rijpwetering. En 
die beurt gaan we met z’n vieren invullen. 
Hopelijk wordt alles weer snel gewoon. 
Maar dit cadeautje willen wij onszelf en 
Rijpwetering nog even schenken.

Thijs Witteman

Inzameling oud 
gereedschap
Op zaterdag 26 juni is er een actie ge-
reedschap voor Stichting Vraag & Aan-
bod International. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de rubriek Omzien 
naar de ander.

Vriendelijke groet MOV Oud Ade/ Rijpwete-
ring. Cobi van der Meer 
tel. 06 20525346 en Gerrie Meerstadt.

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdag 1 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas

Dinsdag 15 juni 9.00 uur Viering van woord en gebed. Voorganger is pastor H. van de Reep.

Dinsdag 29 juni 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Voor deze vieringen hoeft niet te worden gereserveerd.

Lief en leed

Overleden
29 april  Geertruida Maria van der Geest- de Jong 95 jaar
11 mei  Martinus Hendrikus Akerboom 77 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Herbestemming 
Mariakerk
Op 6 mei hebben de BCP leden, samen 
met twee leden van het parochiebe-
stuur, gesproken over het rapport Her-
bestemming Mariakerk. Het is een lijvig 
rapport opgesteld door het bureau Re-
church. Het parochiebestuur heeft dit 
rapport op laten stellen. Het moet hel-
pen een nieuwe bestemming voor de 
Mariakerk te vinden die recht doet aan 
de aard van het gebouw. Dus zowel 
vanuit het monumentale karakter als 
vanuit de maatschappelijke functie. Het 
rapport geeft een aantal denkrichtingen 
en schetst daarvan de haalbaarheid. 
We zijn hoopvol dat het mogelijk is, het 
kerkgebouw in stand te houden met 
een nieuwe functie. 

Het is niet gelukt om in één avond alles 
door te spreken dus op 25 mei zijn we 
daarmee verder gegaan. Toen hebben 
we besproken hoe we u gaan betrekken 
bij het proces en hoe we u verder gaan 
informeren. Omdat ik dit stukje al op 10 
mei schrijf kan ik u nu helaas nog niet 
meer informatie geven. Hopelijk lukt dat 
in of bij het volgende parochieblad. 

Secretaris bcp Emanuel, John van Velzen,

Actie Kerkbalans  
Het woord Kerk-
balans wijst ons 
op het “in balans 
houden” van de 
inkomsten en uit-
gaven van de kerk. 
Dat is een stevige 
opdracht in deze 
tijd. De inkomsten 
staan onder druk 
door de effecten 
van corona, terwijl 
de kosten niet 
evenredig dalen. 

Het is ook niet meer zo vanzelfsprekend 
om bij te dragen aan de eigen geloofs-
gemeenschap. Daarom is zo het belang-
rijk dat wij laten zien waarmee wij bezig 
zijn en laten zien waarom uw bijdrage 
zo belangrijk is. Bijvoorbeeld om aan-
dacht te kunnen besteden aan nieuwe 
parochianen en geloofsonderwijs zoals 
de Alpha-cursus. Tot eind april heeft de 
Actie Kerkbalans € 88.278, - opgebracht. 
Dat is ruim € 7.000, - meer dan vorig 
jaar. Daar zijn wij heel blij mee en daar-
voor danken wij u wederom. 

Uiteraard kunt u nog het hele jaar bij-
dragen als u er nog niet aan toegeko-
men bent.

Actie gereedschap 
Op zaterdag 26 juni is er een actie 
gereedschap voor Stichting Vraag & 
Aanbod Internationaal. Voor meer in-
formatie verwijzen wij u naar de rubriek 
Omzien naar de ander.

Samenstromen
Net als vorig jaar vragen wij u weer om 
een vrijwillige bijdrage voor dit prachti-
ge parochieblad Samenstromen. Uw bij-
drage maakt het mogelijk om u steeds 
weer de hoogte te houden van het wel 
en wee in de parochie. Een uitleg vindt 
u in de brief bij dit parochieblad.

Secretaris BCP Emanuel, John van Velzen

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen

Aanhef  
Het is goed op gezette tijden

stil te staan bij het leven
en de beslommeringen van

alledag even te vergeten

Het is goed regelmatig
met anderen samen te komen

om te beseffen dat je niet alleen
en enkel voor jezelf op de wereld bent.

Het is goed om na zo vaak
en stevig de handen

uit de mouwen, deze ook eens
rustig in eerbied te vouwen.
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Vrijwilliger aan het 
woord 
Beste lezer,

In 2003 ben ik gevraagd iemand van de 
lectorengroep van de Jacobuskerk op 
te volgen. Omdat ik graag actief wilde 
bijdragen aan het samen kerk zijn, heb 
ik ja gezegd. Ik vervul die taak met veel 
plezier. 

Daarnaast helpt het mij ook met mijn 
geloof. Het gaat er voor mij niet alleen 
om dat je een tekst grammaticaal goed 
leest, maar ook dat je nadenkt, bij jezelf 
onderzoekt, begrijpt of beseft waar de 
lezing over gaat. En het bijzondere is 
dat het nooit verveelt of uitmaakt hoe 
vaak je (dezelfde) tekst weer leest. Door 
wat er om je heen en in jezelf gebeurt, 
kan een tekst op diverse momenten 
een andere betekenis krijgen. Dat is 
voor mij groeien in mijn geloof. Het 
voorgaan in Woord en Gebedsvierin-
gen, helpt mij daarbij ook. Dan ga je 
echt aan de slag met de lezingen en wat 
die voor jou of anderen kunnen beteke-
nen. Ondanks ervaring vraag je je toch 
steeds weer af of je mensen weet te 
raken. 

Naast mijn lectortaak, ben ik 12 jaar 
als vormselbegeleider actief geweest 
en draai ik al sinds 2006 mee in de mis-
dienaars en acolietengroep, eerst als 
ouder van en sinds de heropening van 
de Petruskerk als contactpersoon/bege-
leider. Het is fantastisch om te zien hoe 
enthousiast zij zich op hun taak storten, 
leergierig zijn en zo betrokken worden 
bij het samen kerk zijn! Ik vind het een 
eer om vrijwilliger te mogen zijn. Sluit u 
zich ook aan? Er zijn zoveel vrijwilliger-
staken, dat er vast wel één beschikbaar 
is die bij u past! 

Ingrid van Rijn

Van de pastoraatgroep
In de vorige Samenstromen heeft u 
kunnen lezen dat we een nieuwe verde-
ling hebben gemaakt binnen de pasto-

raatgroep. Hierdoor zijn we nu actief de 
werkgroepen aan het benaderen om 
alle contactgegevens op orde te krijgen 
en te houden.

We vinden het erg belangrijk dat alle 
vrijwilligers zich gehoord voelen én dat 
we vrijwilligers kunnen bereiken. Van-
daar dat alle aanspreekpunten van de 
werkgroepen al benaderd zijn of nog 
benaderd worden. 

Hoop
Inmiddels zijn Hemelvaart en Pinkste-
ren weer achter de rug. Wat heeft u 
gedaan op deze prachtige dagen? Bent 
u nog wezen dauwtrappen? Gelukkig 
brengt Pinksteren ons de Heilige Geest 
en dus ook hoop.  

Deze hoop kunnen we zeker 
gebruiken in deze periode. Hoop op 
een betere tijd, hoop op ontspanning 
en hoop dat we weer gauw met een 
volle kerk een Mis kunnen vieren. We 
zijn blij dat we inmiddels al met wat 
meer parochianen in de kerk zitten. Zo 
zien we dat we met hopen én geduld 
een heel eind komen. Laten we tot in 
ons diepst blijven hopen, hopen dat het 
Vuur van de Heilige Geest ons mag blij-
ven vervullen. 

Namens de pastoraatgroep, 
Thom Oosterveer 
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl.

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

Lief en leed
Overleden
14 april           Theo Meijer      87 jaar
25 april           Aleida Gerarda Maria van der Meer – van der Meer    73 jaar
30 april           Cornelis Theodorus Josephus Wubben  77 jaar
05 mei            Hendrikus Petrus van Veen  87 jaar

Gedoopt 
2 mei             Neve, dochter van Raymond en Monique Bodrij

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Goede God
Wat vraagt het een lef
om eerlijk in het leven te staan.

Om het rechtstreeks te zeggen als 
dingen niet kloppen. Om op andere 

momenten juist te zwijgen.

Wat vraagt het een lef om onszelf 
te zijn. Om ons niet te laten leiden 
door wat anderen doen.
Om op andere momenten juist 
ruimte te scheppen voor anderen 
om die tot hun recht te laten 
komen.

Goede God,
Wij bidden u; geef ons dat lef
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OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Inzameling oud gereedschap voor 
Stichting Vraag & Aanbod Internationaal 

De stichting, opgericht in 1985, ziet als haar missie: ”bijdragen 
aan een duurzame sociale en maatschappelijke ontwikkeling 
van mensen en groepen in Afrika en Nederland die in een 
achterstandspositie verkeren. Door mensen, middelen zoals 
gereedschappen en machines te verschaffen en de kennis en 
vaardigheden te geven kunnen ze zelf in een sociaal en econo-
misch bestaan voorzien.

Tegenwoordig, ruim 30 jaar later, wordt aan de realisatie van 
deze doelstelling nog altijd gewerkt. Vraag en aanbod inter-
nationaal draagt zorg voor toelevering van -uit inzameling ver-
kregen- goederen. De gereviseerde goederen, uitsluitend van 
goede kwaliteit worden naar projecten in Afrika verzonden.

Goederen die de stichting goed kan gebruiken zijn:
- Naaimachines, hand, elektrisch trap en overlock
-  Breimachines
-  Eenvoudig gereedschap voor timmerman, metselaar, elektri-

cien, loodgieter, schoenmaker, fietshersteller, automonteur 
en metaal bewerker.

-  Hanteerbaar landbouwgereedschap
-  Semi professioneel elektrisch handgereedschap  , zaag, vlak 

en freesbankjes
-  Generators en compressors
-  Rolstoelen, krukken en rollators
-  Fietsen ( geen kinderfietsen)

Dus bent u van plan uw zolder of schuur eens grondig op te 
ruimen, dan maakt u hiermee niet alleen uzelf blij, maar ook uw 
medemens dichtbij en ver weg.

In de Franciscusparochie wordt op drie locaties op zaterdag 26 
juni een inzameling gehouden voor dit mooie doel.

U kunt uw spullen inleveren op een van 
onderstaande adressen:
Van 10.00 tot 11.00 uur bij de H. Bavokerk, 
Leidseweg 4 in Oud Ade. 
Van 10.00 tot 12.00 uur op Floraweg 16, 
Roelofarendsveen
Van 10.00 tot 12.00 uur bij de O.L.V. 
Geboortekerk, 
Kerkstraat 57 in Hoogmade

Wilt u meer weten van de stichting, 
kijk eens op www.vraagenaanbodinternationaal.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Trees Zandvliet tel. 
06-10469958.

Geloven in de ander
In de Pinksteractie wordt aandacht gevraagd voor missionaris-
sen, zij zijn er altijd voor de ander. Door de brief van de mis-
sionarissen Pastor Hamilton.T.MWale en Pastor Andrew Phiri 
uit Nkhata Bay district, Malawi: "How to help our community 
to communicate" heeft de Vastenactie aan de MOV Nieuwkoop 
gevraagd in samenstromen extra aandacht te geven voor de 
actie: geef steun aan Malawi d.m.v. van het inzamelen van 
tweede hands mobiele telefoons en donaties voor het transport 
hiervan naar Malawi NL55 RABO 0136583601, ten name van R. 
Snoeker.

Er is hier een groot communicatie probleem bij de arme gezin-
nen. De distributie van mobiele telefoons zal bijdragen tot een 
positieve ontwikkeling op het gebied van communicatie. 
U kunt uw bruikbare tweedehands spullen inleveren bij 
KlusWijs, Industrieweg 29, Nieuwkoop en Ruud Snoeker, J.van 
de Haarpark 8, Nieuwkoop, tel. 06-11381949.

Wij zijn u dankbaar voor uw spullen en donaties.
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

De zomer komt eraan! Vaker naar buiten, op weg naar de zomervakantie. 

Vrijheid! Maar ook: steeds een beetje minder maatregelen. Steeds kunnen 

we iets meer. We ‘proeven van de vrijheid!’

In de Bijbel speelt vrijheid een grote rol. God heeft de mens geschapen als een 
vrij wezen. Iemand die tot zijn doel en zijn bestemming komt. Steeds weer laat 
God zien dat Hij mensen wil bevrijden. Hij maakt hen vrij uit gevangenschap, be-
vrijdt hen van schuld of geeft midden in alle beperkingen een innerlijke vrijheid, 
een vrede die alle verstand te boven gaat.

Ken je bijvoorbeeld psalm 23?
In deze Psalm bezingt David hoe fijn het is om bij God te 
horen. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorgt 
God voor zijn mensen. Hij brengt je naar fris gras, hij zorgt 
voor helder water, hij houdt het gevaar bij je weg. Als je 
zo’n herder hebt, kun je je echt vrij voelen! 

Paulus en Silas in de gevangenis
Na het Pinksterfeest trekken de leerlingen erop uit. Ze vertellen overal over het goede nieuws van God. Zo komen er steeds meer 
mensen die in Hem geloven en zelf ook over Jezus gaan vertellen. Paulus en Silas zijn twee van deze apostelen. Ze vertellen over 
Jezus en doen ook wonderen. De leiders van de stad zijn daar niet blij mee. Ze vinden Paulus en Silas onruststokers en gooien 
hen in de gevangenis. Hun voeten worden vastgezet in een blok. Maar Paulus en Silas weten dat God bij hen is. Midden in de 
nacht zingen ze liederen voor Hem. En dan gebeurt er een wonder: de deuren van 
de gevangenis zwaaien open, hun voeten komen los en ze zijn vrij. Zelfs als je klem 
zit, wil God je nieuwe ruimte geven.

Dit zijn natuurlijk niet alle Bijbelverhalen die over vrijheid gaan. Er zijn er nog véél 
meer. Bijvoorbeeld Mozes en de uittocht uit Egypte of het verhaal over de ark van 
Noach.

Vrijheid!
Weet je wat ik ook wel echt vind passen bij vrijheid? Buiten eten. Buiten ontbijten, 
dat is voor mij echt wel een ‘vakantie – ding’. Picknicken is ook zoiets leuks! Dat hoeft 
niet altijd ingewikkeld, maar kan gewoon met een kleedje en een boterham in de 
voortuin. Vliegeren is ook vrijheid! En het waait (bijna) altijd wel een beetje, dus pak 
je vlieger en ga het proberen! 

Rebus. Weet jij de oplossing?

Gedichtje
Al lijk je gewoontjes, van binnen 

ben jij oneindig belangrijk en 
helemaal vrij: vrij om te denken, te 
voelen, te dromen, te houden van 

iets, of in opstand te komen.

Al loop je in uniform strak in de rij
van binnen ben jij als een veulen 

zo vrij. Dus ren door je weiland en 
spring met je hoeven,vergeet nooit 
je binnenste vrijheid te proeven.

Want wij zijn geschapen naar 
Gods beeld. Dat voel je het meest 

als je lacht en speelt, maar ook 
als je meevoelt met mensen die 
treuren, daarin kan Gods liefde 

opnieuw gebeuren.

Bron: geloven thuis
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Algemeen
Wat gebeurt er in Katholiek Nederland?
Soms ben je zo bezig met de activiteiten en zorgen in je eigen 
parochiefederatie of parochiekern, dat je bijna zou vergeten dat 
er in andere parochies en bisdommen ook van alles gebeurt. 
We hebben vaak dezelfde vragen, vreugden en problemen en 
even zo vaak maken we verschillende keuzes en hebben we 
andere oplossingen. Goed om op de hoogte te blijven van wat 
er links en rechts gebeurt in onze Kerk.

Krant
Wist u dat er een Katholiek weekblad bestaat? Het verschijnt ie-
dere week op vrijdag onder de naam Katholiek Nieuwsblad. Het 
weekblad wil de verbindende schakel zijn tussen de Nederlands 
sprekende katholieken en het nieuws uit de wereldkerk. Ook 
bericht Katholiek Nieuwsblad vanuit katholiek perspectief over 
het andere nieuws in de wereld. Vanuit een katholieke visie wil 
het blad een positieve bijdrage te leveren aan kerk en samenle-
ving, www.kn.nl.

Websites 
De Nederlandse kerkprovincie heeft in deze tijd van beperkin-
gen, het initiatief genomen om een speciale website te lanceren 
rond de grote feesten. Daar was van alles te lezen, te horen en 
te zien rond Kerstmis en Pasen. De laatste was vierpinksteren.
nl maar als u dit leest hebben we Pinksteren al gevierd en gebe-
den om de kracht van de Heilige Geest. 

Daarnaast is er de website Katholiekleven.nl. Een site vol met 
podcasts (zeg maar: stukjes radio): Vindt God er iets van als je 
biertje drinkt? En: Ben je niet tevreden met een middelmatig 
bestaan? Er staan ook video’s en artikelen over allerlei vragen 
die je kunt hebben over het leven en het christelijk geloof. De 
moeite waard om eens te bezoeken, deze website.

Nieuwsbrieven
Wil je geïnformeerd worden over wat er actueel gebeurt in de 
Katholieke Kerk? Wil je uitgedaagd worden in je geloof of in je 
vrijwilligerstaak? Abonneer je dan op de digitale nieuwsbrieven 

die er zijn. Katholiek Leven geeft een digitale nieuwsbrief uit die 
je regelmatig via de e-mail kunt ontvangen. 

Ook ons bisdom Rotterdam en de diaken- en priesteropleiding 
Vronesteyn hebben allebei zo’n nieuwsbrief. Via de website 
bisdomrotterdam.nl kun je je erop abonneren. 

Ingegeven door de situatie rond de uitgebrande kerk verstuurt 
parochiekern Hoogmade al langere tijd wekelijks naar zo’n 
300 abonnees een digitale nieuwsbrief met actueel nieuws uit 
de geloofsgemeenschap. Ook de kernen Roelofarendsveen 
en Aarlanderveen sturen digitale nieuwsbrieven naar belang-
stellenden. Op federatief niveau denken we aan een digitale 
nieuwsbrief rond het proces van de voorgenomen parochiever-
nieuwing. Deze nieuwsbrief zal bedoeld zijn voor iedereen die 
er in geïnteresseerd is. We hopen daar na de zomer meer over 
te kunnen vertellen. 

Pastor Marjo Hoogenbosch

Piet van Veen, Stille Omgang Veteraan

Piet van Veen, 70 keer liep hij de Stille Omgang en 58 jaar was 
hij voorzitter van het Genootschap Stille Omgang van de paro-
chie H. Johannes Geboorte te Zevenhoven, meer dan voldoende 
redenen om hem eens in het zonnetje te zetten en zelfs te on-
derscheiden met de zilveren Erepenning van de Stille Omgang. 
De bekendmaking vond al plaats tijdens de bijzondere Stille 

Clara & Franciscus Algemeen
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Omgang vieringen die op 22 maart plaatsvonden in de H. Adria-
nuskerk te Langeraar en de St. Jan de Doperkerk te Leimuiden/
Rijnsaterwoude. Piet kon helaas niet aanwezig zijn bij de viering 
in Langeraar en volgde de viering via een livestream uitzending. 
Tot zijn grote verbazing kwam de verrassende mededeling dat 
het Gezelschap Stille Omgang Amsterdam Piet had onderschei-
den. Cees van der Vlugt, voorzitter van de samenwerkende 
genootschappen Stille Omgang in de Clara & Franciscus Fede-
ratie, sprak waarderende woorden en noemde Piet een kanjer. 
Hij overhandigde symbolisch het boek 675 jaar het Mirakel van 
Amsterdam, hierin wordt Zevenhoven genoemd, zeker een 
verdienste van Piet.

Piet ging al in 1949 op 12 jarige leeftijd mee naar Amsterdam 
om het Mirakel te herdenken en de Stille Omgang mee te lo-
pen, een jaarlijks herdenken van het wonder dat daar op 15 
maart 1345 plaatsvond. Eertijds uitbundig gevierd maar na de 
reformatie werd de rondgang verboden. Na de grondwetswijzi-
ging in 1848 en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 
1853 kwam langzaam de emancipatie van het katholicisme op 
gang. In stilte ging men de weg van de processie, want dit kon 
niet verboden worden. Het is in feite een voorloper geworden 
van alle stille tochten die sindsdien georganiseerd worden. Het 
boete doen in de vastenperiode voor Pasen en het getuigen 
voor de vrijheid van geloof zijn de pijlers onder deze jaarlijkse 
stille tocht.  Piet ging jarenlang dapper voorop door de don-
kerste straten van de hoofdstad om te getuigen van zijn ge-
loof. Een maal liep hij met zijn broers vanuit Zevenhoven naar 
Amsterdam om daar de Stille Omgang te lopen en ook lopend 
weer terug te keren naar Zevenhoven. Piet heeft zich ook vele 
jaren ingezet voor de Lourdesgrot achter de kerk in Zevenho-
ven.

Leo van Veen van het genootschap Aarlanderveen en Bep de 
Bruin waar Piet jarenlang met samenwerkte in het genootschap 
Zevenhoven kwamen met bloemen naar het Hof van Alkemade 
waar Piet en Cobie nu wonen. Piet, bedankt en gefeliciteerd 
met deze welverdiende onderscheiding.

Cees van der Vlugt

Marialof
In onze parochie wordt in meerdere geloofsgemeenschappen 
in de maanden mei en oktober de Rozenkrans gebeden. Ook 
kennen we in onze wereldkerk èn in onze parochiefederatie 
het gebruik om in de maanden mei en oktober een Marialof te 
vieren. Aangezien Maria binnen onze hele parochiefederatie 
mensen heeft die haar een warm hart toedragen zal er op zon-
dag 30 mei, de dag die is toegewijd aan de Heilige Drievuldig-
heid (Vader, Zoon en Heilige Geest) ‘s-avonds om 19.00 uur een 
plechtig lof worden gehouden in de Petrus en Pauluskerk te 
Aarlanderveen. U bent van harte welkom maar uiteraard graag 
even aanmelden om teleurstelling te voorkomen.

Kapelaan Van Paassen

Lourdes bedevaart 
Helaas gaat ook dit jaar de bedevaart naar Lourdes niet door. 
De werkgroep heeft dat besloten en wel om de volgende re-
denen: In Lourdes zijn er allerlei beperkende maatregelen 
Waardoor je toch dingen mist. Bovendien moeten we nog maar 
afwachten wat Frankrijk en België doen met de coronamaatre-
gelen.

Dankzij de coronacrisis is bovendien de VNB (Vereniging Neder-
landse Bedevaarten, ons “reisbureau”) dit jaar failliet verklaard. 
Gelukkig konden we terecht bij de andere bedevaartorgani-
satie, “Het huis van de Pelgrim”. We hebben daar de eerste 
afspraken al mee gemaakt. Maar ook het Huis van de Pelgrim 
heeft besloten alle bedevaarten naar Lourdes in 2021 af te ge-
lasten.

Nu zijn er al een groot aantal mensen die hadden ingetekend 
voor de bedevaart in 2019 maar toen ging die al niet door. Voor 
dat jaar zou elke deelnemer een extra korting krijgen uit een 
potje dat de VNB beheerde. De vraag is nu of dat portje in het 
faillissement is verdwenen. Daar zijn wij maar ook alle andere 
organisaties het uiteraard niet mee eens, en via de bisschop die 
daar mee te maken heeft proberen wij dat geld wel binnen te 
halen en dan kunnen we een korting voor 2022 misschien nog 
geven. De mensen die toen hebben ingeschreven krijgen uiter-
aard als eerste de informatie door over de datum in 2022 en 
kunnen dan aangeven of ze mee willen. Als u ook mee wilt kunt 
u zich opgeven bij een van de volgende leden van de werkgroep 
bedevaart Nieuwkoop/Lourdes:
Bets Verhage  tel. 0172-573713
Corrie Baas  tel. 06-16098620
Gré de Boer  tel. 0172-572208
Gerard v.d. Ham  tel. 0172 538788
Rob Aupers  tel. 0172-572140
Anneke Rietbroek tel. 071-3313057

Zij sturen u graag een informatiefolder en/of
inschrijfformulier toe.

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

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

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

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 29 mei 
Hoogfeest van de 
H. Drie-eenheid

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

zondag 30 mei 
Hoogfeest van de 
H. Drie-eenheid

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Canta Libre
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

zaterdag 5 juni 
Sacramentsdag

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

zondag 6 juni 
Sacramentsdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas  

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

zaterdag 12 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Together
• H. van de Reep  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 13 juni 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• M. Hoogenbosch 

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

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

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

zaterdag 19 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

zondag 20 juni 9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 26 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Canta Libre
• Gebedsleider  

zondag 27 juni 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Petrus- & Paulusdag (Kinderkerk/Crèche)
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

zaterdag 3 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• H. van de Reep  

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

zondag 4 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 9.00 uur Iedere woensdag eucharistieviering om 19.00 uur Iedere donderdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE
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MEI 2021

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 29 mei 
Hoogfeest van de 
H. Drie-eenheid

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

zondag 30 mei 
Hoogfeest van de 
H. Drie-eenheid

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Canta Libre
• Gebedsleider 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

zaterdag 5 juni 
Sacramentsdag

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

zondag 6 juni 
Sacramentsdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas  

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

zaterdag 12 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Together
• H. van de Reep  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 13 juni 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• M. Hoogenbosch 

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

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

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

zaterdag 19 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

zondag 20 juni 9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 26 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Canta Libre
• Gebedsleider  

zondag 27 juni 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Petrus- & Paulusdag (Kinderkerk/Crèche)
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

zaterdag 3 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• H. van de Reep  

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

zondag 4 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 9.00 uur Iedere woensdag eucharistieviering om 19.00 uur Iedere donderdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur
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Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen en Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 29 mei 
Hoogfeest van de 
H. Drie-eenheid

zondag 30 mei 
Hoogfeest van de 
H. Drie-eenhei

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

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

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

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

zaterdag 5 juni 
Sacramentsdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Coronakwartet Meerburgkerk 
• J. Glas 

zondag 6 juni 
Sacramentsdag

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. van der Bie  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: De Schuur
• J. van der Bie

zaterdag 12 juni 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

 

zondag 13 juni 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Faith
• Parochiaanvoorganger

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

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

zaterdag 19 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

zondag 20 juni 11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Patroonsfeest
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nostalgie
• Locatie: De Schuur
• Th. Dingjan  

zaterdag 26 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• Gebedsleider  

zondag 27 juni 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

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

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

zaterdag 3 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas  

zondag 4 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• B. van Paassen

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

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

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken eucharistieviering 
op dinsdag om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
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• Eucharistieviering
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• J. Glas

9.15 uur
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11.15 uur
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• Inspiratie
• Locatie: De Schuur
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• Coronakwartet Meerburgkerk 
• J. Glas 

zondag 6 juni 
Sacramentsdag
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zaterdag 12 juni 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

 

zondag 13 juni 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• H. van de Reep 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Faith
• Parochiaanvoorganger

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

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

zaterdag 19 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

zondag 20 juni 11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Patroonsfeest
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nostalgie
• Locatie: De Schuur
• Th. Dingjan  

zaterdag 26 juni 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• Gebedsleider  

zondag 27 juni 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• J. Glas  

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

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

zaterdag 3 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas  

zondag 4 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Akkoord
• B. van Paassen

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

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

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken eucharistieviering 
op dinsdag om 9.00 uur
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 Wat wij lezen op de 

zondagen in juni

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

6 juni
Sacramentsdag
eerste lezing: Exodus 24, 3-8
tussenzang: Psalm 116B (115)
tweede lezing: Hebreeën 9, 11-15
evangelie: Marcus 14, 12-16. 22-26

13 juni
11e zondag door het jaar
eerste lezing: Ez. 17, 22-24
tussenzang: Psalm 92 (91)
tweede lezing: 2 Kor. 5, 6-10
evangelie: Lc.19, 38

20 juni
12e zondag door het jaar
eerste lezing: Job 38, 1.8-11
tussenzang: Psalm 107 (106)
tweede lezing: 2 Kor. 5, 14-17
evangelie: Mc. 4, 35-41

27 juni
13e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh. 1, 13-15; 2, 
23-24
tussenzang: Psalm 30 (29)
tweede lezing: 2 Kor. 8, 7.9.13.15
evangelie: Mc. 5, 21-43

4 juli 
14e zondag door het jaar
eerste lezing: Ez. 2, 2-5
tussenzang: Psalm 123 (122) 
tweede lezing: 2 Kor. 12, 7-10
evangelie: Mc. 6, 1-6
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Kerkvolk in opstand (Hans van der Wereld) 

In ‘Kerkvolk in opstand’ van Hans van der Wereld wordt de lezer meegenomen 
naar enige spraakmakende voorvallen op kerkelijk terrein, die in de zeventiende, 
achttiende en negentiende eeuw plaats hadden rondom het Braassemermeer. 

Dit bijzondere boek met een historisch thema wordt sinds vrijdag 23 april uitge-
geven door Uitgeverij Boekscout.
Dit boekje verhaalt over enige spraakmakende voorvallen die in de zeventiende, 
achttiende en negentiende eeuw plaats hadden rondom het Braassemermeer. 
Het gaat hierbij om rumoerige gebeurtenissen op kerkelijk terrein. 

In die tijd deden de paapse stoutigheden veel stof opwaaien en later verscheur-
de de jansenistische stroming in de katholieke kerk de plaatselijke gemeen-
schappen. Het kwam meerdere malen tot felle ruzie en zelfs handgemeen. In 
Roelofarendsveen woedde de strijd tussen de Romegetrouwe gelovigen en de 
aanhangers van het jansenisme bijzonder fel: het kostte op een koude winter-
avond in 1776 de jansenistische pastoor Jacobus du Pré zelfs het leven. Bij een 
brand in zijn pastorie stak vrijwel niemand van zijn Veense tegenstanders een 
hand uit om de vuurzee te blussen…

De paapse stoutigheden in de zeventiende eeuw hadden ook al geleid tot 
een felle strijd tussen de roomsen en de gereformeerden. Predikanten en 
pastoors maar ook de gelovigen van beide kerkgenootschappen stonden als 
kemphanen tegenover elkaar. Ook daarbij kwam het tot ernstige ongeregeld-
heden. Predikanten scholden op een welhaast ordinaire wijze de katholieken 

uit, terwijl de roomsen op hun beurt de Nederduits gereformeerden hinderden in 
hun kerkgang. Soms vielen er zelfs gewonden, zoals bij een pastoor in Hoogmade, die op zeker moment tegenover een paar kerk-
meesters kwam te staan. Tevens wordt ingegaan op de Doleantie in Oude Wetering en Leimuiden, waarbij het er soms ook heet 
aan toeging. Tenslotte is er het verhaal van de spraakmakende overval op de pastoor van Leimuiden.

Over de auteur 
De auteur van dit boekje, Hans van der Wereld (Hoogmade, 1947), is streekhistoricus. Van zijn hand verschenen reeds ettelijke 
boeken over diverse geschiedkundige onderwerpen uit het Zuid-Hollandse Kaag en Braassem en omgeving. Bij Boekscout ver-
schenen in de loop der jaren de titels Breng het maar naar de veldwachter, Narigheid in de heerlijkheid, Devotelyck naer Kevelaer, 
De bus van Langhout, Van statie naar federatie, Brieven uit de Veen en Oorlogservaringen van een plattelandsburgemeester. Zijn 
jongste boeken zijn Meester Bosman en Van moordhol tot pseudobasiliek.

Verkoopprijs: € 20,50 via boekscout.nl 

Boekentip
Clara & Franciscus Boekentip

De toenmalige Nederduits-Gereformeerde 
kerk, tegenwoordig de kerk van de Protes-
tantse Gemeente van Hoogmade, weerge-
geven op een prent uit omstreeks 1735. De 
katholieken probeerden in 1796 deze kerk 
in handen te krijgen, hetgeen niet lukte.
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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. 6 (juli/augustus) kunt u uiterlijk op 14 juni
aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 2 juli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas      Kapelaan van Paassen
06-17272318     06-30678369
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JONGEREN
Zomerschool: 
Meedenken met Thomas van 
Aquino 5-11 juli in Heiloo
Nadenken over het christelijk geloof. Wat geloven we 
eigenlijk, en waarom, en hoe werkt het? Die vragen 
boeien je, je denkt er wel eens over na, misschien 
lees je er soms over, als het opkomt heb je er goede 
gesprekken over met vrienden of vriendinnen. Maar 
je kan ook niet zeggen dat je echt diep in die vragen 
bent doorgedrongen, zo diep als je zou willen. Deze 
zomerschool is precies daarvoor bedoeld. Een leven-
dige groep deelnemers, een mooie omgeving, een 
bevlogen docent, een van de grootste theologen uit 
de christelijke traditie, samengekomen om een week 
lang met toewijding en plezier na te denken over de 
grote vragen over de mens, over God en over de we-
reld om ons heen.

Waar en wanneer?
De zomerschool 2021 zal plaatsvinden van 5 t/m 11 
juli, net als vorig jaar in het gastenhuis van het Heilig-
dom OLV ter Nood te Heiloo, Noord-Holland.

Voor wie?
Het begint ermee dat 
je zin hebt om aan het 
denken gezet te wor-
den over de grote vra-
gen over mens, God en 
wereld. Daarnaast wil 
je je bij het nadenken 
over die vragen laten 
helpen door Thomas 
van Aquino, een van de 
grootste figuren uit de 
christelijke intellectuele 
traditie, en door de 
docent, die zelf gelovig 
en praktiserend katholiek is. Het maakt niet uit of je 
zelf gelovig bent of niet, of twijfelt, of wat dan ook. 
Het maakt ook niet uit hoe oud je bent of wat je ach-
tergrond is. Het maximale aantal deelnemers is 14.

Voor meer informatie en aanmelding: www.ldqs.nl

WKJ TIENER-
ZOMERKAMP 
2021
Het zomerkamp van de Werk-
groep Katholieke Jongeren van 

afgelopen zomer kon helaas niet doorgaan in ver-
band met corona. In de zomer van 2021 willen we 
toch proberen het kamp weer te organiseren. Het 
kamp zelf wordt natuurlijk weer superleuk met mo-
gelijke uitjes als kanoën, bowlen en minigolven. Ook 
zullen we dit jaar weer genoeg sport en spel gaan 
doen op het veld en in het bos.

Ook komt natuurlijk het katholieke geloof genoeg aan 
bod in de kampweek. Dit door Themaverwerkingen 
en een heilige mis op zijn tijd.

Het thema voor zomerkamp 2021 zal zijn: 'I Dare 
You!' Het thema gaan we door de week heen uitwer-
ken door middel van gesprekken en handelingen.
Om dit jaar weer een geslaagde week te laten worden 
hebben we natuurlijk superleuke tieners nodig, Dat 
ben jij. En niet alleen jij, ook jouw vrienden en vrien-
dinnen, neefjes en nichtjes. Een vol kamp is namelijk 
nog leuker dan een kamp dat half vol is.

Meer informatie
Het kamp zal dit jaar zijn van zaterdag 24 juli tot en 
met zaterdag 31 juli 2021 en de leeftijd is van 12 tot 
en met 17 jaar. De locatie is het scouting gebouw te 
Rossum. De kosten van de kampweek zijn 139 euro. 
Mocht je je willen opgeven dan kan dat door het op-
gaveformulier in te vullen op de website. Heb je nog 
vragen of wil je wat meer informatie kan je mailen 
naar zomerkamp@wkj.nl.

Bron: bisdomrotterdam.nl 

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


