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Het wordt een mooie zomer! Althans, daar gaan we vanuit. Bij het schrijven van dit stukje is net bekend geworden dat de 
meeste coronamaatregelen voorbij zijn. Wat een opluchting! Hopelijk kunnen we elkaar weer meer gaan ontmoeten in en 
rondom de kerken. Er staan al weer mooie activiteiten op de agenda!

Als u het leuk vindt om dit stukje tekst ook eens te schrijven, en verder mee te denken over de Samenstromen, kom dan bij de 
centrale redactie! We zoeken nog twee redactieleden. Als u geïnteresseerd bent kunnen we eens vrijblijvend koffie drinken en 
praten over de werkzaamheden en mogelijkheden. We horen graag van u via samenstromen@rkgroenehart.nl 

Voor nu een mooie zomer gewenst!
Namens de centrale redactie van deze editie, Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Josine Verhagen-van Velzen
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Elfje

In het ziekenhuis wordt aan de patiënt regelmatig gevraagd om aan te geven hoe-
veel pijn je ervaart op een schaal van 0 tot 10. Daarbij staat 0 voor geen pijn en 10 
voor onhoudbare pijn. Gelukkig kon ik de meeste keren dat het mij gevraagd werd 
zeggen dat het maximaal 3 was. Daarop kan men dan de pijnstilling afstemmen.  
In totaal heb ik 8 weken in het ziekenhuis doorgebracht. Om wat te doen te heb-
ben gaf ik de verpleegkundigen voor de lol ook een cijfer. Ik blijf nou eenmaal een 
schoolmeester. 0 is waardeloos 10 perfect. Ik kan u zeggen, lager dan een 7 ben 
ik niet tegengekomen. Onze zorg is best goed. Er waren wel tienen bij. Eén gaf ik 
een elf. Ze was niet alleen kundig en behulpzaam, maar ging altijd net iets verder. 
Ze nam de tijd en als het kon, want er waren natuurlijk ook andere patiënten waar 
ze de zorg voor had, had zij ook dat luisterend oor en kon ze zelf ook vol humor 
vertellen. Bij zo iemand heb je de cliniclown helemaal niet nodig! Ik noemde haar 
dan ook mijn elfje. Ze straalde toen ik het haar vertelde. Maar of het nou een ver-
pleegkundige of een cassière bij de Hema is, of je nou stratenmaker, vuilnisman, 
pastor of onderwijzer bent. Je haalt de elfjes er zo uit. Dat zijn de mensen die met 
heel veel plezier hun werk doen. Nooit is iets hen teveel. Vooral staan ze altijd 
klaar voor de medemens. Ik hoop nog veel elfjes tegen te komen en heb er met 
heel veel contact gehad  in de afgelopen periode, ook binnen onze parochiege-
meenschap. Het heeft mijn herstel zeker bevorderd, ook al ben ik er nog lang niet. 
Ik ben er dankbaar voor. De missie van onze federatie is te lezen op de website en 
luidt als volgt: "Gods liefde, die ons beweegt, doorgeven in woord en daad". Mooi 
als je het niet bij woorden alleen laat.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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Op reis
Bij vakantie denken wij vaak aan reizen. 
Weg gaan. Er is een verschil tussen 
'vakantie hebben' en 'op vakantie gaan'. 
Het is op zich een vreemd idee dat wij 
altijd weg moeten als wij vrij zijn. Want 
zeg nou eerlijk, behalve al onze bagage 
nemen we ook onze rugzak mee. 

Rugzak
Wat zit daar in? In die rugzak? Ik ga op 
reis en neem mee…
Als ik zo om mij heen kijk en de levens 
van mensen mag beleven, dan zijn 
er een hoop zorgen. Zorgen om het 
coronavirus. Vragen of je je wel of niet 
moet laten vaccineren. Mensen zijn hun 
baan kwijtgeraakt, of dreigen die kwaad 
te raken. Huizen worden niet verkocht. 
Of je kunt nauwelijks een huis kopen 
of huren. Er zijn geldzorgen. Relaties 
die niet goed gaan en tot scheiding 
dreigen of komen. Je man of vrouw 
is ziek, of gestorven. Kinderen die op 
school niet presteren. Ouders die ziek 
worden en waarvoor moet worden 
gezorgd. Problemen met ouders en 
ruzie. Collega’s waar je leiding over 
geeft, tonen geen hart voor de zaak. Je 
leidinggevende snapt jou niet… ik kan 
nog wel even doorgaan. 

Wat nemen we mee?
Waarom trekken we er op uit? Wat gaan 
we zoeken? In de komende maanden 

zien we onszelf weer alle koffers 
inpakken. En daar gaan we. En terecht!! 
Want we willen even los zijn van alles. 
We gaan eenvoudig kamperen. Of 
heel luxe. Misschien duikt u wel in een 
subtropische zee. Wat is dat eigenlijk 
voor een gewoonte 'op vakantie gaan'. 
Het is niet eenvoudig om los te laten. En 
waar je naar toe gaat, je neemt je rugzak 
altijd mee.

Mijn rugzak…
In mijn leven heb ik mijn eigen zorgen 
en vragen. Maar ook mijn geluk en 
vreugde. Door mijn leven heen heb ik 
geleerd dat God een diep verlangen is. 
Een verlangen dat zware momenten 
draagt en vreugdevolle momenten 
rustig verwerkt. Ik weet dat velen zullen 
zeggen: Ik merk niets van God. Als 
God zou bestaan, dan zou mijn leven 
er mooier uitzien. Maar het is zo: 'Het 
regent voor wie goed doet en wie slecht 
doet, de zon schijnt voor wie zondigt en 
wie recht doet'. En laten wij nu allemaal 
die mensen zijn. 

Vakantie is geen therapie
Vakantie is tijd vrij maken. Tijd voor 
je zelf. Maar dat ligt wel verscholen in 
het dubbel gebod van Jezus. 'Heb God 
lief met hart en ziel, met al je krachten 
en verstand en heb je naaste lief gelijk 
jezelf'. Dat zou de bagage kunnen zijn 
in de rugzak. Meer niet. Om van je 

Ik ga op reis en neem mee…

Pastoraal

zelf te houden. Juist op de gebroken 
momenten. Neem je zelf mee. Kijk niet 
alleen wat een ander jou aandoet, maar 
kijk hoe jij er mee omgaat. 

Vertrouwen op God is een diep 
vertrouwen op het leven
Geen leven verloopt vlekkeloos. Juist 
daarom mogen wij in onze rugzak ons 
eigen leven meenemen. Om dat te 
overdenken. En daar hoef je niet voor 
weg te gaan. Ook wanneer je door 
omstandigheden niet weggaat, of niet 
weg wilt, kun je momenten inbouwen 
om te bezien waar je staat; wat er 
gebeurd is en hoe het zal gaan. Het 
gebed tot de H. Geest kan daarin een 
belangrijke rol spelen. Niet in de zin dat 
je merkt dat je alles goed doet, o nee 
dat zeker niet… Het kan schrikken zijn 
als je met jezelf geconfronteerd wordt. 
Maar het geloof in God kan je leven in 
een ander perspectief plaatsen. Het 
geeft rust en kalmte, inzicht en sterkte. 
In die zin hoop ik voor u allen dat u 
uzelf terugvindt. Dat u in uw rugzak het 
Evangelie tegenkomt als spiegel… en 
dat u dat niet gebruikt om te bezien hoe 
anderen goed of slecht leven, maar dat 
u en wij allen er zelf in kijken. Laten we 
in de vakantie in onze eigen spiegels 
kijken. Meer is niet nodig. Ik doe mee.

Diaken André van Aarle
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We mogen weer!
We mogen weer… Het is een kreet van opluchting die we de 
laatste tijd horen. Er zijn versoepelingen, en we zijn er maar 
wat blij mee. Ja, we mogen weer… met bijvoorbeeld meer 
mensen naar de kerk; en wie weet, binnenkort ook weer 
zingen?? We kijken ernaar uit. Al weten we diep in ons hart 
dat het best nog wel even spannend blijft. 

We mogen ook weer op vakantie! Juist daarover horen we veel 
in het nieuws. Het is ook iets dat velen van ons bezighoudt. 
Waar gaan we heen? Wat kunnen we allemaal gaan beleven? 
Of blijven we liever thuis, om hier te genieten? Met een groep 
jongvolwassenen kijken we in ieder geval uit naar de twaalfde 
editie van de 'Stap Mee Op-reis'. Dit jaar hopen we naar 
Duitsland en Oostenrijk te gaan voor een kloosterbeleving, 
bergwandelingen en het delen van ons geloof.

Maar toch… verwachtingen kunnen ook teleurstellen. Mijn 
ervaring is dat als ik ergens heel erg naar uitkijk, veel plannen 
maak en veel verwacht, het allemaal best kan tegenvallen. 
Terwijl ik vaak veel meer plezier beleef als m’n verwachtingen 
minder zijn en ik meer aan God en aan het toeval overlaat. 
Als ik meer “in het moment” leef… 

Ik wens u een hele mooie zomertijd toe, zowel in de kerk, 
als thuis, als mogelijk op vakantie. Maar ook dat u 'in het 
moment' kunt leven. Om God de ruimte te geven om ons 
echte 'geluksmomenten' te laten beleven. 

Pastoor Jack Glas

Collecte en contant geld 
Het zal u niet verbazen dat de inkomsten uit de collectes 
het laatste jaar enorm gedaald zijn. Gewoon collecteren 
is in de coronatijd uit den boze. En daarnaast kwamen en 
komen er door alle maatregelen veel minder mensen naar de 
kerk. Natuurlijk hopen we dat het binnenkort allemaal gaat 
veranderen, maar toch… 

De coronatijd heeft ons gedwongen nieuwe initiatieven te 
ontplooien. Het goede nieuws is dat we daar ons voordeel 
mee kunnen blijven doen. Een voorbeeld daarvan is online-
viering via tv.rkgroenehart.nl, elke zondag om 9.15 uur. We 
beseffen dat dit een goede mogelijkheid biedt om mee te 
vieren voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen op 
het moment van een viering. 

Ook wat betreft de collectes is er een ontwikkeling die blijft. 
Dat is de mogelijkheid om toch bij te dragen, ook zonder 

contant geld, ook als u niet in de kerk aanwezig bent. Via uw 
mobiel en een QR-code kunt u ook meedoen met de collecte. 
Die QR-code vindt u op het scherm, of achter in de meeste 
kerken. In Aarlanderveen is het ook de mogelijk om via de 
app 'Givt' bij te dragen. 
Ik wil u van harte danken voor uw blijvende steun, ook in de 
collectes!

Pastoor Jack Glas

Bestuursnieuws HH Clara & 
Franciscus federatie 
Wie goed doet, goed ontmoet
Veel Nederlandse spreekwoorden brengen de overtuiging tot 
uitdrukking dat er een verband bestaat tussen wat je doet 
tegenover je medemensen (ten goede of ten kwade) en wat 
je meemaakt (aan geluk of ongeluk). Als je goed bent voor je 
medemensen, mag je geluk verwachten - als je je medemensen 
slecht behandelt, zal het slecht met je aflopen. Dat gevoel zit 
blijkbaar in ons mensen: de hoop dat de wereld en het leven 
eerlijk in elkaar zitten; de verwachting dat er toch (vroeg of laat) 
gerechtigheid zal zijn.

De afgelopen coronatijd heeft een sterke wissel op iedereen 
getrokken. Gedurende lange tijd was er weinig of geen sociaal 
contact mogelijk. Je zag elkaar nauwelijks en het was moeilijk om 
met elkaar in contact te komen. Gelukkig lijkt het erop dat het 
ergste achter de rug is en dat de wereld weer wat open gaat.
We gaan weer naar mensen toe, naar evenementen en kunnen 
ook met meer mensen naar de kerk.
Het afgelopen jaar is niet gemakkelijk geweest. Veel 
mensen waren op zichzelf aangewezen. Nu bestaan er weer 
mogelijkheden om iets meer te doen. We gaan weer mensen 
zien en spreken. We hopen allemaal en hebben de positieve 
verwachting dat als je anderen behandelt zoals je zelf behandeld 
wilt worden, je in de toekomst inderdaad zó behandeld zult 
worden. En door de ander goed te behandelen het gevoel te 
krijgen je even een beter mens te voelen.

Wie goed doet, goed ontmoet is in de Bijbel méér dan een 
theoretische wijsheid: het is een aansporing om goed te 
doen. Dat hoeft niet alleen tijdens je leven te gebeuren. Maar 
misschien goed blijven doen bijvoorbeeld in en voor de kerk, 
ook als je er niet meer bent. We zien steeds meer dat mensen 
de parochie als begunstigde opnemen in een nalatenschap. We 
zijn daar heel dankbaar voor. ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ gaat 
dan gewoon door.

Aad Otto, secretaris

Parochiefederatie
Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Wáárom in ‘s-hemelsnaam?
Op mijn beantwoording van de geloofsvraag in de vorige editie 
van Samenstromen, kreeg ik te horen: ‘Maar dat weten we 
toch allemaal niet (meer)...je dééd het gewoon, want iedereen 
deed het. Je wist niet beter…’. Of het nu om een mis of een 
gebedsviering gaat: die onbekendheid van het ‘waarom’ lijkt 
me zó jammer, want als je weet wat je waarom doet, dan 
kan het naar mijn gevoel ook méér betekenen! En dat begint 
bij binnenkomst. Daarom nu een vervolg op de liturgische 
gymnastiek en de gebruiken in de Mis.

Ons zelf laten zien aan God: Hier ben ik!
De oudere generatie doet het wellicht nog en de communicantjes 
krijgen ook mee welke gebruiken we kennen in onze kerk. Als 
je de kerk binnenkomt, doop je normaalgesproken je hand 
in het bakje aan de muur, gevuld met wijwater, en maakt een 
kruisteken: van je hoofd naar je romp, van je linker naar je 
rechterschouder. Maar waarom eigenlijk...?
 
Het kruisteken met wijwater is bedoeld om ons te herinneren 
aan ons doopsel. Enerzijds is er de verticale beweging: van het 
voorhoofd naar de buik; een beweging die onze relatie met God 
aanduidt. Vervolgens is er de beweging van de linker naar de 
rechterschouder; deze heeft betrekking op de relatie tussen ons 
mensen. Zo geven we aan dat we met heel ons lijf, onze hele zijn 
voor God willen staan.

Er bestaan trouwens de nodige verschillen bij dit 
aanvangsritueel. Spanjaarden geven ná het kruisteken nog een 
kusje op de duim en de Italianen kloppen zich op het hart, om 
aan te geven dat ze hun hart voor God (willen) openen. (Denk 
hierbij aan de bijbeltekst: ‘Klopt en er zal worden open gedaan’). 
In de Orthodoxe traditie is de beweging bij het kruisteken 
na de verticale beweging dan weer van de rechter naar de 
linkerschouder.

Het ‘wijwater’, dat meestal gewoon uit de kraan komt, wordt 
zo genoemd omdat de priester er een gebed over uitspreekt 
voordat het gebruikt wordt; ‘gewijd’ water dus. Het afgelopen 
jaar zijn de wijwaterbakjes leeg gemaakt en gebleven om zo het 
coronavirus minder kans te geven, maar over niet al te lange tijd 
kunnen we ze vast weer gaan gebruiken! 

Begroeting van de Heer
Wie naar de Mis komt, gaat bij God op bezoek. Een hánd geven 
aan de Heer behoort echter niet tot de mogelijkheden. Daarom 
maken (of maakten?) we in plaats daarvan een kniebuiging 
vóórdat we de bank inschuiven.
Uit mijn kindertijd kan ik me herinneren dat ik ècht niet wist 
wat het nut was van die kniebuiging. Je dééd het gewoon. Pas 
toen ik misdienaar werd kreeg ik te horen dat je daarbij richting 
het tabernakel (een soort kluisje waarin hosties uit een eerdere 
Mis worden bewaard) keek, want daarin was Jezus...onder de 
gedaante van brood, de hostie en Hem groette je!
 
Voor een aantal zal de vraag zijn: Hoe je kun dan zien dat Hij er al 
dan niet is...?
Vóór in de kerk, op het priesterkoor of in één van de zijbeuken, 
brandt vaak een kaars in een koper- of zilverkleurige versierde 
lamp, vlakbij het tabernakel. Als die kaars brandt bij het 
tabernakel wordt er nog één of meerdere hosties in bewaard en 
is de Heer dus aanwezig!

Ook nu nog is er een aantal mensen, waaronder uw voorgangers, 
die knielen (of buigen) naar het tabernakel als ze binnenkomen 
en zeker ook als  de viering begint. Uiteindelijk is er één 
Iemand die ons allen met elkaar verbindt als we in een viering 
samenkomen: de Drie-ene God! Hém mogen we al aandacht 
geven voordat de viering begint.       -Wordt vervolgd...!-

Kapelaan van Paassen
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Vooraankondiging nieuwe 
leesgroep-ronde

In onze parochie zijn de besturen, de pastoraatgroepen en 
het pastoraal team al enige tijd bezig met een vernieuwing 
van de parochie, met name een inhoudelijke vernieuwing. Dit 
doen wij aan de hand van het boek 'Als God renoveert' van 
James Mallon.

Wij willen graag als team met parochianen dit boek lezen en 
zo ook met hen verder werken aan de parochievernieuwing. 
Reeds 2 rondes van leesgroepen van dit boek zijn geweest; in 
totaal zo’n 60 mensen. Een deel van deze mensen is daarna 
met de Alpha-cursus begonnen. 

Wij willen graag een 3e leesgroep-ronde maken. Het gaat om 
5 avonden. Na deze avonden heeft u het boek gelezen en 
met andere parochianen besproken en daardoor komen er 
ideeën en suggesties naar boven voor de toekomst. 
Wij bieden in het najaar de mogelijkheid om het boek te lezen 
in een groep in de H. Claraparochie èn de H. Franciscusparo-
chie. De geplande datums zijn voor de H. Claraparochie: 21 
oktober, 4, 11, 18 en 25 november. (plaats wordt later aange-
geven) en voor de H. Franciscusparochie: 20 oktober, 3, 10, 17 
en 24 november. (plaats wordt later aangegeven) De avonden 
beginnen om 19.30 uur. 

Als u zich opgeeft (en dat kan nu al) dan krijgt u het boek van 
de kerk cadeau. 

U kunt zich aanmelden via de email info@rkgroenehart.nl
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en in welke 
parochie u wilt deelnemen.
Doet u mee?

Diaken André van Aarle

Tijd voor elkaar! Marriage Course 
najaar 2021
Wanneer neem je echt tijd voor elkaar als echtgenoten of 
partners? Zonder afleiding of stoorzenders. Tijd om te delen 
wat je bezighoudt, om te luisteren naar elkaar. Als je eerlijk 
bent, toch niet zo vaak als goed voor jullie zou zijn.

Wil jij investeren in jullie huwelijk 
of relatie? Dan nodigen we je sa-
men met je partner uit voor de 
Marriage Course. Een cadeau voor 
jullie samen. Een geweldige serie 
van acht avonden uit eten in een 
sfeervol restaurant en tijd nemen 

voor elkaar. Onder het genot van een heerlijk diner voor 
twee, wordt jullie thema’s aangereikt als je liefde uiten, con-
flicten oplossen, vergeving en familie. Met concrete vragen en 
oefeningen gaan jullie met z’n tweeën in gesprek. 

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus verdieping
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Clara & Franciscus Verdieping

Terugblik 
Oud-deelnemers die terugkijken op de cursus laten weten 
dat “het stellen dichter doet toegroeien naar elkaar en dat is 
heel verrijkend” en “ook al denk je mijn relatie is fantastisch, 
je kunt altijd meer leren.” “Je leert echt heel goed hoe je met 
elkaar om kunt gaan” “Het leuke van de cursus is, het heeft 
direct effect, je merkt direct het verschil.” “Het is gewoon ge-
zellig en tegelijkertijd praten we over onze gevoelens en onze 
relatie. Je krijgt dingen aangereikt waarvan je denkt, hé daar 
kunnen we wel wat meer op letten.” Op YouTube vind je het 
filmpje waarin de cursusleiding en deelnemers hun verhaal 
doen. (marriage course bisdom Rotterdam)

We organiseren de cursus samen met de Sint Jan de Doper-
parochie uit Gouda op acht vrijdagavonden (als de beperkin-
gen het toelaten) in het Schoutenhuis in Alphen aan den Rijn. 
De kosten zijn: € 200,- per stel voor de gehele cursus (excl. 
drankjes). Interesse? Mail naar: marriagecourse@sintjandd.nl 
of bel met Linda Keijzer via: 0182-513056 of met pastoor Glas, 
071-3312459.

Datums Marriage Course 2021: 10 en 17 september, 1, 8 en 
29 oktober, 5,19 en 26 november 2021

Pastor Marjo Hoogenbosch

Samen Bijbel lezen met je hart
Woorden kunnen je hart raken. Woorden in een lied of een 
gedicht, of de woorden die iemand spreekt. Ze kunnen je 
positief, maar ook negatief raken. Kan dat ook met woorden 
uit een Bijbelverhaal? Ja dat kan, als je er de tijd en de ruimte 
voor neemt. 

Om de week lezen we in een kleine groep samen een kort 
stukje uit het evangelie van de zondag die komt. We mijme-
ren in stilte over de woorden en delen wat ons heeft geraakt. 
We lezen het nog eens en delen opnieuw hoe de woorden 
raken aan ons leven. 

Het is steeds verrassend wat iedere deelnemer raakt in het 
evangelie. Wat vervolgens gedeeld wordt, verrijkt weer de 
anderen.

Meedoen?
We komen online via internet samen. U kunt het heel gemak-
kelijk vanuit huis volgen op tablet, smartphone en laptop met 
een internetverbinding. Het werkt eenvoudig. Wilt u weten 
hoe? Bel of mail dan even. m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl 
06-83061193
In de zomer gaan we door, steeds op donderdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur. Datums: 8 en 22 juli, 5 en 19 aug. en 2 
sept.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Geloofsvraag: 

Ten hemelopneming – wat is dat?
De Nieuwkoopse kerk heet Maria Hemelvaart. In de sacristie 
staan twee oude vazen, een beetje weggestopt op de kast. 
Op de eerste gaat Jezus naar de hemel. Dat doet hij op eigen 
kracht. Op de tweede vaas is Maria aan de beurt. Zij wordt 
opgenomen en de engelen zingen haar toe. Dat is een grote 
genade van God!

Al eeuwen viert de kerk op 15 augustus dat Maria niet in het 
graf is gebleven, maar dat ze met lichaam en ziel in de hemel 
is. Daar staat niets over in de bijbel. Maar in de loop van de 
tijd is die gedachten gegroeid onder de mensen. Het kan toch 
niet dat Maria zou vergaan in de aarde! Zij was toch de moe-
der van onze Heer Jezus en zijn eerste volgelinge? 

Zo vertelden verhalen over haar dood. Hoe de apostelen bij 
haar stonden te bidden. Ze vroegen Jezus om Maria te komen 
halen. En zo gebeurde het. Samen met engelen bracht Jezus 
haar naar de hemel. In 1950 heeft de kerk gezegd dat die 
mensen groot gelijk hadden en werd het een dogma. Wat Ma-
ria overkomen is, is ook ons voorland. Ooit zullen we samen 
met haar voor altijd gelukkig zijn bij God. Dat is genade, een 
groot geschenk. Dit feest is daarom een eerbetoon aan Maria 
en voorproefje voor ons.

Pastor van de Reep
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Burgemeester Van der Velde neemt afscheid

“De kerk kan er voor de hele gemeenschap zijn”
Door: Tom Zuijdervliet

Marina van der Velde (VVD, 68 jaar) is sinds 2010 burge-
meester van Kaag & Braassem. De gemeente ontstond een 
jaar eerder als gevolg van een fusie tussen Alkemade en 
Jacobswoude. Over enkele maanden neemt zij afscheid en 
gaat met pensioen. Ze vertrekt enkele maanden eerder 
omdat het einde van haar tweede ambtsperiode bijna 
samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
Marina: “Bij de vorming van het nieuwe college is er dan in 
elk geval een nieuwe burgemeester.”

“Ik zie mijn rol vooral als iemand die zich onder de mensen be-
geeft, die contacten legt en daar ook op drijft”, vertelt Marina. 
“Ik probeer dan ook zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij evene-
menten en ga op zoveel mogelijk uitnodigingen in. Wat me bij 
mijn komst verbaasde, was dat er zo weinig contact is tussen 
de gemeente en de verschillende kerken. Ik nodigde de kerken 
uit op een gezamenlijke lunch, maar daar was weinig belang-
stelling voor. Er is helaas geen gestructureerd overleg tussen 
de kerken en de gemeente. Terwijl we op diverse gebieden 
toch veel zaken met elkaar zouden kunnen bespreken, bijvoor-
beeld over bronnen die aangeboord kunnen worden bij hulp-
situaties. Kent iedereen die bronnen wel? Zoals de Driemaster 
en het Steunfonds? Het is niet dat er geen contact is, want er 
zijn genoeg momenten geweest dat we elkaar ontmoetten. 
Maar dat is niet op regelmatige basis.”

MH17
“De ramp met de MH17 heeft tijdens mijn ambtsperiode uiter-
aard ontzettend veel indruk gemaakt”, zegt Marina. “Vier gezin-

nen in onze gemeente werden daardoor getroffen. De steun 
van zowel de kerken als van de wereldlijke overheid voor de 
nabestaanden was daarbij erg belangrijk. Maar niet alleen voor 
de nabestaanden, ook voor de gehele gemeenschap van de 
dorpen. De overheid en de kerk (Walter Broeders en André van 
Aarle) kwamen elkaar daarbij vaak tegen, elk vanuit de eigen 
zorg voor de inwoners en de geloofsgemeenschap.”

Kerkbrand 
“Maar ook de verwoestende brand in de Onze-Lieve-Vrouw-
Geboortekerk in Hoogmade”, gaat Marina verder. “Niet alleen 
de katholieke geloofsgemeenschap werd daardoor getroffen, 
maar de gehele gemeenschap. De kerk was het baken in het 
dorp. Parochianen hebben in de kerk lief en leed gedeeld, voor 
niet-gelovigen was ook ineens alles weg. Ik vond dat de men-
sen bij elkaar moesten kunnen komen, hun verdriet moesten 
kunnen uiten met elkaar. Ik nodigde daarom iedereen uit om ’s 
avonds naar de Kromme Does te komen om met elkaar te pra-
ten. Die bijeenkomst was erg indrukwekkend. Ook de bisschop 
was gekomen om de mensen te steunen.”

Petruskerk
“Er zijn ook veel mooie herinneringen”, vindt Marina. “Wat be-
treft de kerk herinner ik me onder andere de plechtige herope-
ning van de Petruskerk, na een ingrijpende verbouwing. Dat 
was een schitterende viering van twee uur, met de bisschop. 
Ik denk ook aan de Oogstfeesten en de Kermisweek, met een 
speciale viering in de kerk.”

“Mooi vind ik wel dat er in kerkgebouwen allerlei activiteiten 
voor iedereen worden georganiseerd. Zoals in De Spreng in 
Oude Wetering en in De Ontmoeting in Leimuiden: bijeenkom-
sten van de Dorpsraad, muziekuitvoeringen, films. Dat zijn 
mooie plekken voor contact met de mensen. Zo kan de kerk 
ook naar buiten treden en er voor de hele gemeenschap zijn.”

Corona
“Het laatste anderhalf jaar wordt natuurlijk gekenmerkt door 
corona. We proberen zoveel mogelijk om kwetsbare en eenza-
me mensen te bereiken. Maar wie zijn dat? Hoe bereik je hen? 
Ik ben zelf ook met een bloemetje langs de deuren gegaan. 
Soms zijn mensen verrast omdat ze bijvoorbeeld zelf helemaal 
niet vinden dat ze eenzaam zijn. Anderen barsten in huilen uit 
omdat er toch aan hun wordt gedacht.” 

“Wat ik na mijn pensioen ga doen? Dat weet ik nog niet. Er 
komt ongetwijfeld voldoende op mijn pad. Wij blijven in ieder 
geval in de gemeente wonen. We voelen ons hier thuis, we 
hebben hier vrienden gemaakt. Ik heb geen enkele behoefte 
om hier weg te gaan.”

Clara & Franciscus Ontmoeting
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MIVA Missie Verkeersmiddelen Actie
Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-
collecte plaats in de kerken. We mogen de kerken weer bezoeken 
en gelukkig dalen de besmettingen aanzienlijk en hebben we 
toegang tot vaccinaties. Elders in de wereld is die situatie niet zo 
rooskleurig. Hulp is nu meer dan ooit nodig. 

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia
Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar 
maken van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor 
Pionier Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum 
in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handi-
cap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een 
kliniek en een school. Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de 
capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, 
zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij 
onmisbaar.”

Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van 
MIVA ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19 
virus. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, 
in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden. Ook daar 
gelden maatregelen en kunnen de pioniers hun werk niet doen 
zoals zij zouden willen.

Doneren
Op www.miva.nl leest u meer over het 
project van Duncan. Wilt u het project van 
Duncan nu al steunen? Scan dan onder-
staande QR code en doneer. Hartelijk dank!
Doneer met uw mobiel. Scan de QR-code 
met de camera van uw mobiel en doneer 
via tikkie.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Drie gedenkwaardige projecten in deze 
coronaperiode

We blikken terug op ons Vastenactieproject van 2019, welke 
we met de federatieve MOV-werkgroepen organiseerden: het 
aanleggen van de waterleidingprojecten Kinko C én Kinko D in 
Tanzania. 

Kees en Els Kempenaar uit Leimuiden zetten zich nog steeds 
volop in voor waterprojecten in Tanzania, momenteel het dorp 
Kifuruga. m.b.v. hun Tanzaniaanse organisatie Chamavita. Wilde 
Ganzen zamelt samen met Spot Tanzania geld in voor de aanleg 
van dit project. Zondag 13 juni j.l. heeft Wilde Ganzen op tv aan-
dacht gevraagd voor dit project. Straks zijn vrouwen en meisjes 

veel minder tijd kwijt met water halen én dankzij goede wastafels 
worden hun ruggen veel minder belast. De overgebleven tijd 
kunnen zij investeren in hun groentetuin of het opstarten van 
een klein winkeltje.

Wilt u dit project steunen, door een bijdrage over te maken op 
rekening NL53 INGB 0000 040 000 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/
IKON o.v.v. waterproject Kifuruga in Tanzania

Aandacht voor schoolkinderen in Peru, hoofdstad Lima 
Femke Arends, oprichtster van de Stichting Mariposa Peru heeft 
ons kort geleden een oproep gemaild. Weet u nog dat de MOV-
werkgroep van de Claraparochie tijdens de Vastenactie-periode 
in 2013 meegeholpen heeft met het bouwen van een gaarkeuken 
in één van de armste wijken van Peru? Dankzij vele collectes en 
acties is er veel bereikt: 60 kinderen kregen elke schooldag een 
ontbijt en een snack mee, voordat ze naar school gingen. Door 
de coronacrisis mag de gaarkeuken niet open; de zusters geven 
elke 2 weken alle gezinnen een voedselpakket. Om dit te kunnen 
blijven doen, is nog steeds extra geld nodig. Eén voedselpakket 
kost € 10,- welke bestaat uit pasta, rijst, bonen, olie en andere 
houdbare producten. Mocht u iets kunnen missen, wilt u dan aan 
ons project denken?  Alvast ontzettend bedankt! 
Stichting Mariposa-Peru/ www.stichtingmariposaperu.nl /
NL51INGB0001731037 o.v.v. voedselpakket. 

Onze federatieve MOV-werkgroep krijgt landelijke
bekendheid! 
De redactie van de Missionaire Agenda vroeg ons te ‘vertellen’, 
welke activiteiten we organiseerden het afgelopen coronajaar. 
In de mei-uitgave van Samenstromen (pag. 26), is hierover al veel 
geschreven. Kort gezegd: tijdens de adventsperiode organiseer-
den we een alternatieve maaltijd volgens de coronarichtlijnen. 
We stelden een Congolese driegangenmenu samen, met veel 
hulp werd gekookt op 5 locaties. Bij ruim 50 adressen werden 
alle gerechten in warmhoud-bakken thuisbezorgd: hiermee be-
reikten we het dubbele aantal personen. De reacties waren over-
weldigend en de opbrengst voor Congo was groots!!

Voor de Vastenactie verrasten we vele parochianen wéér door 
hen aan het werk te zetten: bak zelf een overheerlijk paasbrood. 
Dit werden er ruim 200! De ingrediënten werden in gesponsorde 
Pure Jute tassen coronaproof thuisbezorgd. Werkgroepsleden 
van Hoogmade bakten 11 kilo(!) koekjes, verpakt in potjes met 
toepasselijke labels, welke gretig aftrek vonden. We bereikten, 
juist dankzij corona weer een grootse opbrengst voor het Vasten-
actie-project.

Volgend seizoen hopen we federatief weer mooie acties te be-
denken voor onze arme medemensen.

Namens de federatieve MOV-leden, Agatha Keijzer

Clara & Franciscus Omzien

SAMENstromen • juli/augustus 2021
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Voor de echte wandelliefhebbers is er 
goed nieuws! Woensdag 14 juni heeft 
de Bisschop van Groningen-Leeuwar-
den, Mgr. Ron van den Hout in dit Jo-
zefjaar het startschot gegeven voor het 
Clarapad – een nieuw ontworpen pad 
vanaf de Jozefkathedraal in Groningen 
naar de St.-Josephsberg – het Claris-
senklooster in Megen.

Zo staat te lezen op de site van
franciscanen.nl

De achtergrond… 
een cadeautje
Het Clarapad is een bedenksel van 
Marie-Jolanda die van jongs af aan erg 
geboeid is geweest door Franciscus en 
Clara. Vooral door haar, omdat zij – on-
afhankelijk als zij geworden was – haar 
eigen weg heeft gevonden en heel wat 
vrouwen zich al vrij snel door haar aan-
gesproken voelden. Clara en haar me-
dezusters konden het volhouden door 

hun contemplatieve levensinstelling en 
hun intense gebed en het er zijn voor 
elkaar en voor vele anderen. Jolanda 
is heel vaak in Megen geweest. En als 
dank voor alle inspiratie die zij daar 
heeft opgedaan heeft zij het Clarapad 
bedacht als cadeautje voor de zusters 
bij gelegenheid van hun 300-jarig ver-
blijf in Megen.

De route: geen 225 maar 345 kilome-
ter! De ‘normale’ afstand tussen Gro-
ningen/stad en Megen/stad is ongeveer 
225 kilometer. Maar het bijzondere van 
dit Clarapad van Jozef tot Joseph is dat 
het tot 345 kilometer is uitgebreid in 19 
loopdagen. Dus wandelaars: weet waar 
je aan begint.

Het hoeft natuurlijk niet in een keer. 
Zoals bij veel andere routes kun je het 
lopen binnen je eigen mogelijkheden. 
Het is de bedoeling dat het Clarapad  
deze eerste keer gelopen wordt in 

een steeds wisselende samenstelling. 
En dat het een officieel pad wordt 
wanneer de ‘laatste eerste’ lopers op 
zondag 4 juli door de zusters van Me-
gen worden verwelkomd tijdens de 
jubileumviering van hun 300 jaar in een 
dankdienst waarin de bisschop van ’s-
Hertogenbosch, Mgr. Gerard de Korte 
zal voorgaan.

Meer informatie en de route
Het Clarapad sluit daarna aan bij ‘Ons 
Kloosterpad’ in Brabant. Maar het is 
natuurlijk de bedoeling dat het uitein-
delijk zal eindigen bij de Santa Chiara 
in Assisi. De trajecten van het Clarapad 
kun je via aan app volgen (www.story-
trails.eu). En er komt ook een boekje 
beschikbaar met alle routes. 

Meer informatie is te vinden op 
www.pelgrimsrouteclarapad.nl

Br. Henk van der Zee

Algemeen

Clarapad geopend
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Als deze Samenstromen bij u in de bus 
glijdt, hebben wij net onze 'Patroonhei-
ligen Petrus en Paulus zondag' gevierd. 
Hopelijk waren de weergoden ons 
goedgezind en hebben we een open-
luchtviering in de pastorietuin achter de 
kerk kunnen houden. Tegelijkertijd is dit 
ook onze 'Vrijwilligers zondag' waarin 
alle parochianen die vrijwillig maar niet 
vrijblijvend, worden bedankt voor hun 
extra inzet.

In de maand juni is er gestart met een 
nieuwe module Pastoraat van de Pas-
torale School. Van onze parochiekern 
Aarlanderveen zijn er 8 personen die 
deze module gaan volgen met als cur-
susleider onze eigen pastor Heleen van 
de Reep.
De vormelingen werkgroep is ook weer 
begonnen met hun programma in ’t 
Achterom. Er zijn 12 kinderen van onze 
kerk en 2 uit Langeraar die op 8 okto-
ber het H. Vormsel krijgen toegediend 
door bisschop Van der Hende in Aarlan-
derveen.

De Eerste Heilige Communiewerkgroep 
is ook opgestart. We hopen dat in het 
voorjaar 2022 heel veel kinderen hun 
Eerste Heilige Communie kunnen doen.
De moeilijke periode waarin we ruim 
3 maanden onze kerkdeuren moesten 
sluiten en daarna beperkt weer open, 
met altijd reserveren voor iedere vie-
ring en suppoosten bij de kerkdeur, ho-
pen wij nu spoedig achter ons te laten. 
De vakantiemaanden juli en augustus 
staan voor de deur en we hopen dat u 
kunt genieten van de rust en de ruimte 
in ons mooie Groene Hart.

Kom gerust eens een kaarsje aansteken 
in ons Mariakapelletje of kom naar de 
vieringen op woensdagochtend en/of in 
het weekeinde want die gaan gewoon 
door, ook in vakantietijd.

Wij wensen u een fijne vakantie!  

De pastoraatgroep

Heilig Vormsel
De afgelopen periode zijn de vormelin-
gen eindelijk begonnen met de vormsel-
voorbereidingen. Vanwege de corona-
maatregelen is er dit jaar voor gekozen 
om de vormelingen op te delen in twee 
groepen van ieder ongeveer vijftien 
vormelingen. Inmiddels heeft de derde 
bijeenkomst plaatsgevonden en zijn we 
al weer even op weg. Het zijn beide leuke 
en enthousiaste groepen. Op 11 juli zul-
len de vormelingen van Aarlanderveen 
en Ter Aar worden gepresenteerd tijdens 
de viering in de H.H. Petrus- en & Paulus-
kerk in Aarlanderveen. De vormelingen 
van Aarlanderveen en Ter Aar zullen het 
Heilig Vormsel van de bisschop ontvan-
gen op 8 oktober, mits de omstandighe-
den het uiteraard toelaten.

Actie Kerkbalans
Door het geringe aantal parochianen 
dat in de coronatijd daadwerkelijk bij de 
vieringen aanwezig mag zijn zien we de 
inkomsten uit de collecten aanzienlijk 
dalen. Daarom is dan ook de opbrengst 
van de Kerkbalans Actie 2021 voor onze 
parochie van het grootste belang.

De stand van zaken per 21 mei is dat er 
in 2021 € 33.900, - is binnengekomen, 
waarvoor wij u danken.

De totaalopbrengst in 2020 was € 38.300, 
- en in 2019 € 35.840, -.

Zoals u ziet moet er in 2021 dus nog 
wel wat worden goedgemaakt. Het jaar 
is gelukkig nog lang en we hopen dan 
ook dat als u er dit jaar nog niet aan toe 
gekomen bent om mee te doen aan de 
Kerkbalans Actie, alsnog uw medewer-
king wilt geven aan deze voor onze paro-
chie zo belangrijke actie.

Het bankrekeningnummer is NL 
31RABO0300.3172.20 t.n.v. H. Clara 
Kerkbalans BCP A’veen. Wij danken u bij 
voorbaat voor uw bijdragen.

BCP Aarlanderveen

Clara parochie 

       Lief en leed

Gedoopt
6 juni    Lieke Maria Otto dochter van Gertjan Otto en Maaike Otto- van der Geest
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Anker
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Heilig Vormsel
Deze twee kanjers, Nick Könst en Sem 
Rademaker, zijn de vormelingen van Lan-
geraar. Ze hebben lang moeten wachten 
maar zijn dan toch begonnen met de 
voorbereidingen op het Heilig Vormsel. 
Met het mooie project Vormsel kracht 
waar we mee werken. Als alles goed gaat 
zullen zij met 30 andere kinderen op 
vrijdag 8 oktober het Heilig Vormsel ont-
vangen. Ze hebben zich voorgesteld in 
de viering van 13 juni in Langeraar.

Heel veel plezier en gezelligheid met al-
les wat nog komen gaat op de weg naar 
het vormsel; de rugzak zal goed gevuld 
gaan worden.

Werkgroep Vormsel

Huwelijksjubilea 
Tijdens de viering van 16 mei werd de 
paaskaars 2020 geschonken aan Ronald 
en Karina Hoogervorst. Zij vierden die 
dag hun 30-jarig huwelijk. Aan het einde 
van de viering mochten zij naar voren 
komen met hun 3 kinderen en kregen 
zij een speciale huwelijkszegen over hen 

gebeden en ontvingen zij de paaskaars. 
Dat laatste was omdat het gezin zich zo 
mooi en trouw inzet voor de kerk. Op 
29 mei vierden Patrick en Halina Touw 
dat zij 25 jaar waren getrouwd. Ook zij 
kwamen met hun 2 kinderen naar voren 
en ontvingen de mooie huwelijkszegen. 
Beide koppels kregen een felicitatieap-
plaus van de aanwezige kerkgangers. 
Viert u ook uw huwelijksjubileum? Laat 
het ons weten.

Diaken André van Aarle

Eindstand actie 
Voegenproject 
Het project Voegenrestauratie is ten 
einde: wat een mooi resultaat !! En 
daarmee ook de actie die we onder de 
parochianen hebben gehouden. Met 
berichten in de los ingelegde Weetjes 
in de Samenstromen. Maar ook met 
berichtgeving op de site en Facebook, 
de kaartenactie met oud en nieuw en 
de oproepen in de kerk. En tenslotte 
een pracht actie van Saskia Versluis die 
het door haar zelf gemaakte schilderij 
van de oude én nieuwe kerk tezamen 
aanbood ter veiling. Daaraan hebben 
we een fotokaarten-actie gekoppeld (en 
die zijn nog steeds te koop, voor slechts 
€ 5,- : bij de Spar, achter in de kerk en 
bij het secretariaat). Op zondag 13 juni 
is na de dienst bekend gemaakt wat 
het schilderij heeft opgebracht: maar 
liefst € 1500,- ! De koper is Gerrit van 
der Hoorn. Na de dienst van zondag 13 
juni nam hij het schilderij in ontvangst, 
om het direct aan de kerk te schenken 
met de boodschap om het dan bij een 
nieuwe actie nóg een keer in te zetten. 
Een prachtige geste. Ons doel was om 
€ 30.000,- op te halen. En dat is ruim-
schoots gelukt: de eindstand is 
€ 38.133,- . Een pracht resultaat en 
daarom is hier maar één woord aan alle 
gulle gevers op zijn plaats: BEDANKT !!

Beheercommissie parochiekern

Vooraankondiging 
vrijwilligers BBQ 

Op zondag 12 september staat de vrij-
willigers BBQ weer gepland. Afgelopen 
jaar kon deze helaas niet doorgaan 
door corona. We hopen van harte dat 
het dit jaar wel kan plaatsvinden. De 
BBQ is voor alle vrijwilligers van de pa-
rochiekern Langeraar en hun partner. 
Houdt u de datum alvast vrij?!

Een uitnodiging volgt te zijner tijd nog.

Vooraankondiging 
Adrianusviering
De versoepelingen gaan steeds verder 
door. Daarom heeft de pastoraatgroep 
groen licht gegeven voor de jaarlijkse 
Adrianusviering. Deze zal zijn op 5 
september om 11.15 uur. De kinderen 

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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H. Adrianuskerk

en ouders van de basisschool krijgen 
nog een eigen uitnodiging maar schrijf 
het al vast op in de agenda en geef het 
door. Nodig ook mensen uit en neem 
mensen mee!! We maken er een mooi 
viering van met een gezellig samenzijn 
na afloop.

Diaken André van Aarle

Vanaf de Adrianustoren
• In de maanden juli en augustus 

wordt het zomerrooster gehan-
teerd. Dit houdt in dat eens in de 
veertien dagen in het weekeinde 
in onze kerk wordt gevierd. Voor 
de data verwijs ik naar het rooster 
achter in dit blad.

• Op woensdagavond om 19.00 uur 
wordt er in de zomermaanden elke 
week gevierd.

• Een dankje wel aan onze vrijwilli-
gers die het ook dit jaar weer moge-
lijk maken dat in de zomervakantie 
de kerk in de middag open is voor 
een bezoek. Een mooie gelegenheid 
om eens binnen te lopen, alleen of 
met kinderen/kleinkinderen. Ook 
op een regenachtige dag is ieder-
een welkom.

• Op zondag 5 september is om 
11.15 uur de Adrianusviering. 
Onze patroonheilige! Om dit met 
elkaar en het begin van het nieuwe 
schooljaar te vieren, hopen we ook 
vele ouders met hun kinderen van 
Aeresteijn om 11.15 uur te mogen 
begroeten in de kerk.

• Na de Adrianusviering op zondag 5 
september is er koffie drinken (als 
alles goed blijft gaan met corona). 
De werkgroep kijkt er naar uit om 
te beginnen en zien u/jullie graag 
op de koffie in de kerk.

• De pastoraatgroep wenst iedereen 
een mooie zonnige zomer. Even vrij 
van werk, school, vergaderingen of 
verplichtingen, een fijne vakantie 
allemaal. Als u op vakantie gaat. Is 
het wellicht leuk een vakantiegroet 
te sturen naar de pastorie, Lange-
raarseweg 90, 2461CL Ter Aar. Wij 
wensen u een goede en veilige reis!

Lief en leed
Overleden
21 mei   Alida Anna van der Pijl-van Vliet  96 jaar
09 juni   Petrus Bader  89 jaar
11 juni   Emerentiana Johanna den Haan-Markman  91 jaar

Gedoopt 
13 juni               Puck Elisabeth Alida van der Hoorn, 
   dochter van Sjors v.d.Hoorn en Feline v.d.Hoorn- den Haan

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Heer Jezus,

één ding heb ik U gevraagd 

en zal ik altijd vragen,

dat ik Uw liefdevolle wil mag vervullen

alle dagen van mijn armzalige leven.

In Uw handen, 

goede Heer, 

leg ik mijn geest,

mijn hart, mijn geheugen,

mijn verstand en mijn wil.

Help me

dat ik U met dit alles mag dienen,

U liefhebben, U behagen

en U altijd prijzen.

Amen.

Franciscus van Sales
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Nieuwe coronaregels
Er mogen 15% van het aantal plaatsen 
benut worden en dat betekent voor 
onze kerk 75 bezoekers. Wel dient er 
rekening gehouden te worden met af-
stand houden. We hebben 60 plaatsen 
met gele stickers aangegeven waar u 
mag zitten. Per plaats één persoon of 
twee uit één huishouden. Als er van de 
60 plaatsen 15 bezet worden door twee 
personen komen we aan een totaal van 
75 personen.

Inschrijven is nog wel verplicht. Telefo-
nisch tijdens de openingstijden van het 
secretariaat op dinsdag- en donderdag-
morgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur, 
of bij het uitgaan van de kerk want dan 
liggen de intekenlijsten voor de volgen-
de vieringen klaar. U kunt ook komen 
zonder inschrijving van te voren, maar 
dan moet uw naam worden bijgeschre-
ven en heeft u kans als er al 75 mensen 
binnen zijn dat u er niet bij kunt.

BCP

QR code
Sinds kort vindt u achter in de kerk op 
de mededelingenborden naast de zij 
ingang, naast de collecteschalen, op 
de kast naast het prikbord en in de 
Mariakapel kleine affiches met een zo-
genaamde QR code. Handig als u geen 
contant geld bij u heeft maar toch wilt 
bijdragen in de collecte of toch een 
kaarsje wilt opsteken bij Maria.

Hoe werkt het?
U leest met uw telefoon met behulp van 
een QRscanner app de code in. (Niet 
de scanner van uw bankprogramma 
gebruiken want die dient voor andere 
doelen.)

Kies voor “website openen”, vervolgens 
geeft u aan bij welke bank u een reke-
ning heeft en geeft het bedrag in dat u 
wilt overmaken. De transactie bevesti-

gen en het bedrag wordt overgemaakt 
naar de rekening van "H.Clara BCP 
Nieuwkoop".

Makkelijk toch?
Bovendien kunt u, omdat is vastgelegd 
dat u iets gegeven heeft deze bedragen 
aftrekken van de belasting. Doe er uw 
voordeel mee!

BCP 

Mariakapel
In de kapel staat naast de ingang een le-
zenaar met een notitieboek. Schrijf daar 
gerust wat bij. Een gebedje, een dank-
woord, een reactie op een gebeurtenis 
die u blij heeft gemaakt enz. U mag het 
helemaal zelf weten. Er wordt gebruik 
van gemaakt.

Het bankje dat we hadden neergezet 
voldoet aan een behoefte. Er kwamen 
positieve reacties op en veel mensen 
maakten er gebruik van. Inmiddels heb-
ben we een van de banken die aan de 
zijkant van de kerk stonden passend ge-
maakt voor de kapel. Zit beter en staat 
mooier vinden wij. Dank voor de vrijwil-
ligers die dat weer gefikst hebben!!

BCP

Bijdrage
Bij deze SAMENSTROMEN vindt u een 
brief met het verzoek een vrijwillige 
bijdrage te storten voor ons mooie pa-
rochieblad. Het blad heeft een oplage 
van ruim 10.000 exemplaren en wordt 
verspreid in de Clara- en de Franciscus-
parochie. U kunt het ook lezen via de 
website (rkgroenehart.nl), waar u ook 
eerdere nummers kunt terugkijken. Veel 
mensen stellen het toch op prijs om 
een blad in handen te hebben. Op tafel 
ligt het om af en toe weer een stukje te 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 

Maria, met bewondering om 
wie Gij zijt, 

komen we U groeten.
In vele kapelletjes langs 

onze levensweg 
groeten wij U en vragen: 

leidt ons naar Uw zoon, Jezus.
Wij zoeken hier Uw warmte 

en Uw licht.
Laat onze kaarsen teken zijn 

van wat wij vragen. 
Laat ze teken zijn van de 

lichtpunten op onze levensweg 
die ons ook Uw licht tonen. 

Amen.
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

lezen, ook over andere parochiekernen. 
Zeker als u iemand bent die het blad 
graag thuis bij de hand heeft zal u graag 
een bijdrage willen leveren.

BCP

Parkeerterrein
Al lang geleden is er een overleg ge-
weest tussen de BCP en de Woning 
Stichting Nieuwkoop (WSN). Er is duide-
lijk afgesproken dat ons parkeerterrein 
niet zonder meer beschikbaar is. Er is 
ook toegezegd aan de WSN dat we zou-
den kijken of er alternatieven waren. 
Uiteindelijk beslist het kerkbestuur. Die 
alternatieven zijn afgewezen door de 
WSN.

Nu wordt bij een inspraakprocedure de 
indruk gewekt op de tekeningen dat het 
parkeerterrein beschikbaar zou kun-
nen zijn. Dat is dus niet het geval. Het 
parkeerterrein is een afgesloten privé 
terrein en is beschikbaar voor parkeren 
van auto's van kerkgangers en voor 
speciale gelegenheden. Zo helpen we 
de bewoners van de Hoefslag om hun 
auto tijdelijk te parkeren als tijdens de 
bouwwerkzaamheden zij hun auto niet 
voor de deur kwijt kunnen. Ook is het 
terrein beschikbaar bij evenementen 
vanuit het parochiehuis. Wij wilden dit 
graag aan u melden om misverstanden 
te voorkomen.

BCP

Biechtstoel
De mini tentoonstelling is weer gewij-
zigd. Dit maal kunt u van dichtbij het 
processiebeeldje bewonderen dat in de 
Mei maand op het altaar heeft gestaan. 
Ons processiebeeldje, officieel heet het 
“bekroning processiestaf” is een Maria-
beeldje omdat Maria de patroonheilige 
is van onze kerk. Veel kerken hebben 
zo’n beeldje van hun patroonheilige dat 
voorop bij de processies werd meege-
dragen op de processiestok. Het beeldje 

is van zilver en is gemaakt in 1830 en 
33 cm hoog. De maansikkel is van oor-
sprong verguld. Als je goed kijkt is dat 
ook nog wel te zien maar in de loop 
der jaren een beetje weggepoetst. Aan 
de binnenkant van de deur vindt u wat 
foto’s en extra uitleg.

BCP

Devotionalia
Na het overlijden van een dierbare 
komen de nabestaanden bij het oprui-
men nogal eens spullen tegen die we 
devotionalia noemen. Heiligen beelden, 
missaals, rozenkransen enz. Zo maar in 
de prullenbak gooien wil men meestal 
niet. U mag ze altijd naar de pastorie 
brengen. Er zijn vaak dingen bij die wij 
in het archief bewaren. Andere dingen 
leggen we dan op een tafel in de grote 
hal. Iedereen kan dan gratis meenemen 

wat men wil. Wat na een tijdje nog over-
blijft voeren wij dan af. Als u er toch iets 
voor wil geven kunt u altijd een bijdrage 
in een van de offerblokken doen.

BCP

Lief en leed

Overleden
09 juni Cornelis Adrianus Gerardus Toor (Kees) 85 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker



16     www.rkgroenehart.nl

Voorstel viering 
vormelingen 

Op 20 juni werden de kinderen die dit 
jaar hun Heilig Vormsel hebben ontvan-
gen voorgesteld in de eucharistieviering 
met pastoor Van der Bie.

De vormelingen stelden zich voor met 
hun eigengemaakte canvas, met daarop 
een rugzak getekend. Op de rugzak 
konden ze bijvoorbeeld schrijven over 
hun hobby’s, favoriete eten of op welke 
sport ze zitten.

Op 20 mei zijn ze begonnen met de 
voorbereidingen, met behulp van het 
projectboek ‘Vormselkracht’.

Bij elke bijeenkomst bidden ze met de 
gebedssnoer die ze gemaakt hebben en 
sluiten ze af met het Onze Vader, het 
Weesgegroet en het Ierse zegen gebed.

Elke bijeenkomst heeft een eigen the-
ma, zoals het thema ‘ik hou van jou’.

Met behulp van de foto van het hart 

werd er gesproken over wat er belang-
rijk voor je is, wat je kan en wat je bezit.
Ook was er het thema bij Jezus horen, 
waar hoor jij bij, wat vind je fijn en wat 
vind je lastig.

De viering van het Heilig Vormsel is op 
vrijdagavond 8 oktober in Aarlander-
veen, het tijdstip is nog niet bekend.
Wij wensen John, Jeffery, Lex, Thomas, 
Matthijs en Magda veel plezier met de 
voorbereidingen op het Heilig Vormsel 
en een mooie viering toegewenst.

De pastoraatsgroep

Vanuit de pastoraatgroep 
Nieuwveen/Zevenhoven
De vakantie staat voor de deur en na 
een koud en nat voorjaar begint er nu 
schot in te komen. Heerlijk warm zo-
merweer en hopelijk blijft dat tot en met 
september, langer mag ook.

Er zijn wat betreft corona gelukkig weer 
wat versoepelingen, u vindt deze nieu-
we ontwikkelingen in een apart stukje 
schrijven op deze pagina. Het is fijn dat 
de besmettingen en opnames in het zie-
kenhuis vanwege corona omlaag gaan.

Op 10 juli is de nationale bedevaart 
naar Brielle.  

Dit kunt u volgen via de livestream op 
YouTube om 11.00 uur. Bij dit schrijven 
weten we nog niet hoe de invulling zal 
zijn van de grotviering in Zevenhoven, 
wat betreft Maria Ten Hemelopneming.

Let u vooral op bij de mededelingen in 
de kerk. Zo gauw er wat bekend wordt, 
zult u dit onherroepelijk vernemen in de 
weekvieringen.

In de zomermaanden kan er iedere 
week een viering zijn in Nieuwveen en 
Zevenhoven, dankzij de inzet van het 
pastoraal team met extra ondersteu-
ning van pastoor Van der Bie.

Er worden verschillende kerken in onze 
federatie opengesteld om te bezichti-
gen. Welke kerken dit zijn en wanneer 
kunt u vinden in de Samenstromen.

De vormelingen van de Clara en Francis-
cus federatie zijn volop met de voorbe-
reidingen bezig voor het Heilig Vormsel.
Deze vieringen zijn op 8 en 9 oktober, 
het tijdstip volgt nog. Vanuit Nieuwveen 
doen John, Jeffery, Thomas, Lex, Mat-
thijs en Magda hun Heilig Vormsel. We 
wensen ze veel plezier bij de bijeenkom-
sten en dat ze mogen groeien in hun 
geloof.

Tot slot willen we alle examenkandida-
ten van harte feliciteren en voor

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 6 juli 9.00 uur  Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen
Dinsdag 20 juli 9.00 uur  Woord- en gebedsviering voorganger pastor Van de Reep 
Dinsdag 3 aug. 9.00 uur  Eucharistieviering  voorganger kapelaan Van Paassen 
Dinsdag 17 aug. 9.00 uur  Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen  
Dinsdag 31 aug. 9.00 uur  Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen.

Clara parochie 
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NieuwveenH. Nicolaaskerk

degene die een herexamen moeten 
doen, heel veel succes.

Rest ons nog u een fijne vakantie te 
wensen!

Namens de pastoraatgroep 
Nieuwveen/Zevenhoven,
Miranda Voorend en 
Marian Berkhout

Versoepelingen wat 
betreft corona
We zetten de nieuwe versoepelingen en 
dingen die nog hetzelfde blijven
even op een rijtje.

Vooraf aanmelden voor een viering blijft 
bestaan. Er mogen nu 50 personen een 
viering bijwonen. Bij binnenkomst en 
bij het verlaten van de kerk dient u een 
mondkapje te dragen, tijdens de viering 
mag het mondkapje af. Bij binnenkomst 
wordt u gevraagd of u klachten heeft en 
dient u uw handen te ontsmetten.
Het anderhalve meter afstand houden 
blijft van kracht. We mogen nog niet 
mee zingen. Koffiedrinken kan eventu-
eel in de pastorietuin bij mooi weer, ook 
hier dient men anderhalve meter af-
stand te houden. Mocht er koffie zijn na 
een viering, dan wordt u hier tijdig over 
geïnformeerd.

Dit zijn de regels/versoepelingen van 
dit moment, mochten er veranderingen 
plaatsvinden, wordt u hier tijdig over 
geïnformeerd.

Actie Kerkbalans 
Herinneringen
Met de Samenstromen voor de maand 
juni hebben wij de herinneringen voor 
de Actie Kerkbalans laten bezorgen bij 
parochianen die nog niet hun bijdrage 
hadden voldaan. Wellicht kwam het u 
eerder niet goed uit of was u het ver-
geten. Mogen we nu wel op u rekenen. 
Bedankt

Ook hebben wij eind mei of begin juni 

bij alle parochianen die inmiddels een 
bijdrage hebben overgemaakt een be-
dankbrief bezorgd of per post gestuurd.

Actueel
De actuele stand van de Actie Kerkba-
lans 2021 is dat er nu ruim € 26.000,- is 
ontvangen. Een mooi bedrag maar we 
zijn nog niet aan de bijna € 30.000,- van 
2020.

Aan parochianen die nog geen bijdrage 
hebben overgemaakt zouden wij willen 
vragen dit a.u.b. alsnog te doen. De kerk 
heeft dit hard nodig; er komt via collec-
tes veel minder binnen omdat we nog 
steeds minder parochianen per viering 
mogen ontvangen.

U kunt uw bijdrage voor Actie Kerkba-
lans over maken op bankrekening NL42 
RABO 0300 3042 18 t.n.v. parochie H. 
Clara BCP Nieuwveen. Wilt u daarbij het 
nummer vermelden dat in uw persoon-
lijke brief staat.
U mag ook de QR-code gebruiken uit de 
eerste brief door deze te scannen met 
uw bank app.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens de beheercommissie 
Harry Burgmeijer, penningmeester

Troost 

Zij had verdriet
haar zoontje zag haar tranen
hij kwam dichtbij haar staan

hij doorzag haar tranen:
zij was dood

Mama
huil maar niet:

zij woont nu dichtbij God
en –

God woont in ons hart
dus heel dichtbij

in ons hart 
woont nu 

tante Nel met God
heel dichtbij

De woorden streelden
troostend haar gezicht

en droogden
traan voor traan

Haar zoontje liep weer weg
en ging verder met zijn spel

Oeke Kruythof 

Lief en leed
Overleden
4 juni  Apolonia Cornelia Maria (Plonie) Leliveld-Hoogervorst   82 jaar 

Gedoopt 
13 juni  Jay Jacobus Theodorus de Wit zoon van Denise de Wit-Egberts 
  en Dennis de Wit

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Martinus deelt mee…           

Met Pinksteren is het laatste kerkelijke 
feest van dit werkseizoen achter de rug. 
Voor de kinderen had de werkgroep Re-
genboogviering een mooi programma 
bedacht wat door het slechte weer deels 
in het water is gevallen. Toch is er binnen 
door de kinderen hard gewerkt aan wens-
kaarten, die later door de kinderen zijn 
uitgedeeld. In de kerk werd een mooie 
viering verzorgd, voorgegaan door pastor 
Heleen van de Reep en ondersteund door 
een koortje van twee leden van Cantabo 
en twee leden van Waimbaji. Dank aan 
een ieder die deze viering tot een succes 
heeft gemaakt.

Een week later herleefden oude tijden 
met een Gregoriaanse mis. Een groot deel 
van de liederen werd in deze oude kerk-
muziekstijl gezongen door een schola van 
vier man, inclusief een tweestemmig Ave 
Maria. Tot onze verrassing bleek er ook 
vanuit andere kernen belangstellenden 
naar Noorden te zijn gekomen en heb-
ben zich al federatiegenoten aangemeld 
om mee te zingen. Niels wil daarom de 
Gregoriaanse Schola een vastere basis 
geven. Het voorstel is om in die maanden 
dat er een vijfde zondag is, ergens in de 
parochiefederatie een Gregoriaanse mis 
te houden. Dit initiatief kan op de steun 
van het pastorale team rekenen. Kapelaan 
Van Paassen heeft aangeboden om die 
vieringen voor te gaan. Zangers kunnen 
zich melden bij Niels of bij ondergete-
kende. 

Deze Samenstromen is voor de zomerpe-
riode. In Noorden is ervoor gekozen om 
gedurende de zomermaanden de vrijwil-

ligers te ontzien en naar een 14-daags 
zomerrooster over te stappen. Wij weten 
dat er nadelen aan verbonden zijn, maar 
wij zijn ons er ook van bewust dat vooral 
in de zomermaanden, als een deel van 
onze vrijwilligers geniet van een verdiende 
vakantie, er extra druk komt te staan op 
de thuisblijvers. Met bijvoorbeeld 2 kos-
ters en 2 lectoren zal voor een ieder wel 
duidelijk zijn dat we daar zuinig mee om 
moeten gaan. Als parochianen zich voor 
deze taken op willen geven, graag!

Na de zomer is traditiegetrouw de eerste 
zondag van september Nationale Zieken-
zondag met aandacht voor de Zonne-
bloem. Omdat nu nog niet bekend is wat 
er in september wel of niet is toegestaan, 
verschuiven we de ziekenzondag naar een 
latere datum. 

Wat zeker wel mag maar onderhevig is 
aan het weer, is de buitenviering. Deze 
staat gepland op 12 september. 
Onze kerk staat bekend om de mooie 
bloemrijke versiering tijdens de vieringen, 
ontstaan vanuit vroeger, toen Noorden 
nog een echt tuindersdorp was. Nog 
steeds kunnen we tijdens vieringen ge-
nieten van mooie bloemstukken, opge-

maakte vazen of ingetogen droogstukken 
tijdens advent en vasten. Ook hier wordt 
de groep vrijwilligers steeds kleiner en zijn 
we dringend op zoek naar versterking. 
Wie biedt zich aan?
Namens de PBC en de PG mag ik u al-
lemaal een mooie vakantie toewensen. 
Voor degenen die weg gaan: geniet ervan 
en kom gezond weer terug, voor degenen 
die thuis blijven: geniet er ook van en blijf 
ook gezond. 

Namens de pastoraatgroep, Hans

Een nieuw begin….
Pasen en Pinksteren zijn ééns-gezind;
de Heilige Geest blaast een frisse wind.
Sta óp...verkondig Jezus' boodschap luid:
straal de Liefde naar álle kanten uit!
 
Open je hart, het vuur zal jou warmen
zodat jij de mensen kan omarmen;
verspreid je passie met goede zin:
Pasen en Pinksteren... Een nieuw begin!!!
 
Ingezonden door Emmie Tersteeg

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
13 juni Ton van Koert 80 jaar

Gedoopt 
16 mei Ella Doornhein, dochter van Gonnie v.d. Helder- Doornhein en 
  Iwan Doornhein 

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Onderhoud hard nodig   

Wie zo rond begin juni een rondje door 
de Stiltetuin loopt of even heerlijk op het 
bankje bij de orangerie gaat zitten, kan 
genieten van onze tuin, die in deze tijd 
op z’n allermooist is. Alles groeit en bloeit 
dat het een lieve lust is. Het zonnetje dat 
vanaf begin juni is begonnen te schijnen 
en weer voor de warmte zorgt, waarnaar 
we met z’n allen zo verlangden, doet zijn 
best. Ja, het is goed vertoeven bij onze 
kerk. Ook bij de grot komen weer regel-
matig mensen om even op een bankje te 
zitten of om een kaarsje op te steken bij 
Maria. Wie echter dat kaarsje aansteekt, 
zal waarschijnlijk wel opgemerkt hebben 
dat het binnen in de grot nog maar een 
natte bedoening is. De overvloedige re-
genval van de afgelopen maand heeft de 
problemen die er al waren met de grot, 
in alle hevigheid aan het licht gebracht. 
Het lekt er aan alle kanten. Natuurlijk is 
dat niet zo verwonderlijk als je beseft dat 
het al heel lang geleden is dat er groot 
onderhoud aan de grot is gepleegd. De 
bouwkundig inspecteur van het bisdom 
heeft begin juni de grot geïnspecteerd 
en kwam tot de conclusie dat repara-
tie heel hard nodig is en bovendien 
dat de kosten wel kunnen oplopen tot 
zo’n € 20.000, -. Dat is wel even slikken.                                                                                                                             
In een recent gehouden bcp-vergadering 

kwam het gesprek op de klokken van 
onze kerk. Nog haarfijn wist men zich te 
herinneren dat de benodigde hoeveel-
heid geld destijds in een mum van tijd 
werd opgehaald, zodat we de klokken 
vanuit Arnhem naar Zevenhoven konden 
halen, diezelfde klokken die ook nu nog 
elk weekend hun machtige geluid laten 
horen. Natuurlijk praten we nu over za-
ken van ruim veertig jaar geleden maar 
we weten dat ook veel mensen van nu 
erg verknocht zijn aan onze grot en er 
graag komen. Velen die wij spraken, 
zeiden al dat ze van harte bereid zijn om 
een steentje bij te dragen als het gaat 
om het herstel van de Lourdesgrot. “Zeg 
maar waar ik dat geld kan inleveren!” was 
een reactie van een bezoeker. Alleen al 
deze uitspraak overtuigt ons ervan dat 
er veel meer mensen zullen zijn, die een 
financiële bijdrage willen leveren. Daar-
toe plaatsen wij vanaf begin juli weer de 
u bekende melkbus in de kerk. Natuurlijk 
gaat de bcp ook op andere manieren 
proberen om de kosten van deze repa-
ratie te financieren, maar alle beetjes 
helpen. Dus wilt u een bijdrage leveren, 
deponeer deze dan in de melkbus in de 
kerk!         
        
Dank u wel voor uw gaven. 

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 16 juli Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 30 juli Eucharistieviering met kapelaan van Paassen                                                                  
Vrijdag 13 augustus Eucharistieviering met kapelaan van Paassen                                                                              
Vrijdag 27 augustus Eucharistieviering met kapelaan van Paassen  

Letterregen 

Er dwarrelen letters
om mij heen

met een netje vang ik ze
een voor een

dan ga ik
sorteren en plakken
zet ze in de goede rij
letters naar woorden
woorden naar taal

mijn vizier
in klank en beeld gevangen

mijn wereldvizier:
v.r.i.e.n.d.s.c.h.a.p.

l.i.e.f.d.e.

Oeke Kruythof

Foto Patrick Deters                      
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En toen was er koffie! 

Op 6 juni opende de Orangerie weer haar 
deuren voor de bezoekers van onze kerk. 
Er werd koffie geschonken na afloop van 
de viering. Het aantal koffiedrinkers was 
weliswaar niet zo heel erg groot, maar 
voor diegenen die er wel waren, voelde 
het weer als vanouds. Even bijpraten 
bij een lekker bakkie troost, het werd 
zo gemist. Nog niet alles is bij het oude, 
natuurlijk. Er mag nog altijd niet meege-
zongen worden (al zijn er natuurlijk altijd 
een paar die stiekem zachtjes meezin-
gen), het aantal kerkgangers mag in ieder 
geval weer terug naar 50, de mondkapjes 
hoeven niet de hele tijd op, kortom, er zit 
schot in. Nog even en dan mogen we mis-
schien in koorverband zingen. Wat zou 
dat een feest zijn! Misschien gelijk na de 
vakantieperiode? We hopen het.

Presentatie vormelingen

In de viering van zaterdag 19 juni hebben 
de vormelingen, Floris- Steyr - Naomi - 
Terra - Eva en Fajah zich gepresenteerd.
Vorig jaar september zouden wij begin-
nen met de voorbereidingen, helaas werd 
het door corona uitgesteld, maar nu dan 
toch gestart. De eerste bijeenkomst kreeg 
als thema: Bij Jezus horen. Waar hoor jij 
bij, wat vind jij fijn, wat vind jij lastig. Als 
tweede bijeenkomst werd het thema: Ik 
hou van jou. Wat is belangrijk voor jou. 
Wat je kunt, wat je hebt of hoe er over je 
gesproken wordt. Wat heeft hart, houden 
van, hier mee te maken. Tijdens de derde 
bijeenkomst hebben wij over bidden ge-
sproken. 

De vormelingen hebben een eigen ge-
bedssnoer gemaakt en elke bijeenkomst 
bidden wij hiermee. Wij hebben gepraat 
over cadeaus van God en cadeaus van 
je ouders en nog veel meer. Voor de va-
kantie hebben wij nog 2 bijeenkomsten 
en daarna volgen er nog twee. Op vrij-
dagavond 8 oktober is de viering van het 
Heilig Vormsel.

De werkgroep

Kerk open juli - augustus

Ook dit jaar is de kerk in de zomermaan-
den juli en augustus op de woensdag en 
vrijdagmiddag open van 13.00 tot 17.00 
uur. Voor gebed, om tot rust te komen of 
zomaar eens rond te kijken. 

Viering Maria 
Tenhemelopneming
Deze gaat natuurlijk ‘gewoon’ door!  Over 
de aantallen bezoekers kunnen we op dit 
moment niet zoveel zeggen. Zijn het er 
honderd net als vorig jaar of mogen het 
er meer worden? Mag er een koor zingen 
of blijft dat nog steeds beperkt tot een 
klein groepje? Wie het weet, mag het zeg-
gen. Daarover verkeren ook wij nog in het 
ongewisse. Dat de viering doorgaat, dat 
staat sowieso als een paal boven water. 
Omdat we er in deze editie nog niets defi-
nitiefs over kunnen zeggen, adviseren wij 
u om de website en de regionale bladen 
in de gaten te houden. Zodra we meer 
weten, hoort u van ons. Noteer wel in de 
agenda: zaterdag 14 augustus, 19.00 uur.

Joke van Tol

Clara parochie H. Johannes Geboortekerk

Algemeen
Langeraarse pastoor in 
Kevelaer wonderbaarlijk 
genezen?

In 1642 kwam de ontwikkeling van Keve-
laer in Duitsland in een stroomversnelling. 
In dat jaar werd er in het centrum van het 
dorp een eenvoudig kapelletje geplaatst 
met daarin een prentje van Onze Lieve 
Vrouw van Luxemburg, die sindsdien in 
Kevelaer wordt aangeroepen als Trooste-
res der Bedroefden. Al in de eerste jaren 
van Kevelaer als bedevaartsplaats zouden 
er enige wonderen hebben plaatsgehad 
en onder hen die er op miraculeuze wijze 
genazen bevond zich in 1647 ook Abra-
ham van Brienen uit Utrecht, van 1628 tot 
1640 de eerste missionaris van Langeraar.

In 1647 reisde Van Brienen naar Keve-
laer om er dank te zeggen aan de H. 

Maagd Maria voor haar voorspraak over 
een zwaer accident in de tonge, kanker, 
waaraan hij enige jaren had geleden en 
waarvoor hij in 1646 al naar Kevelaer 
was gereisd. Na thuiskomst bleek hij op 
onverklaarbare wijze van zijn ziekte ge-
nezen te zijn. Van Brienens herstel werd 
op 22 september 1647 na zijn getuigenis 
schriftelijk vastgelegd en is ons bekend 
geworden door opname in een histori-
sche beschrijving van Kevelaer uit 1667. 

Van Brienen werd omstreeks 1606 in 
Utrecht geboren. In 1623 begon hij in 
Keulen aan de priesterstudie, die hij 
vervolgde in Leuven. Hij behaalde de 
graad van doctor in de theologie in 
Rome tijdens een bezoek samen met 
apostolisch vicaris Rovenius in 1637. 
Deze reis maakte hij om er verslag uit 
te brengen over de toestand in de Hol-
landse Zending. Dat was dus tijdens zijn 
Langeraarse periode. In 1640 werd Van 

Brienen missionaris in Utrecht, waarna 
hij in 1646 ook lid van het vicariaat van 
Utrecht werd. 

Abraham van Brienen gold als een ijve-
rig priester van zijn kerk en beijveraar 
van de rechten van de geestelijkheid. 
In 1669 publiceerde hij in Antwerpen 
Meditatien tot de Heilige Communie, op 
alle gebode feestdaegen des jaers ende 
andere dagen van devotie. 
Hij behoorde tot de vertrouwelingen 
van apostolisch vicaris Johannes van 
Neercassel. Van Brienen overleed op 
19 september 1683 te Utrecht. Op bij-
gaande schilderij, in 1683 gemaakt door 
Johan van Wijckersloot, zien we hem als 
een priester op gevorderde leeftijd. Op 
de achtergrond is de Dom van Utrecht 
te zien. 

Hans van der Wereld
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Welkom

Welkom bij parochiekern Hoogmade-Wou-
brugge. Het aantal coronapatiënten neemt 
snel af, we kijken uit naar een zomer met ac-
tiviteiten in en rondom onze kerk. Heeft u een 
leuk idee, laat het ons weten. Na een winter 
waarin we elkaar weinig gezien hebben, is het 
fijn om elkaar te ontmoeten. 

Actie Kerkbalans
Denk u aan de Actie 
Kerkbalans? U heeft 
informatie ontvangen, 
mocht u vragen hebben 
dan kunt u contact opne-
men met een van de le-

den van de beheercommissie. U vindt hier 
de QR-code, zodat u makkelijk uw bijdrage 
kunt overmaken en de herbouw van onze 
kerk en de opbouw van onze gemeenschap 
kunt steunen.

Openluchtviering 18 juli

Op zondagmorgen 18 juli willen we ieder-
een verwelkomen in een openluchtviering 
en in onze afgebrande kerk. 

Vorig jaar was het een bijzondere gebeur-
tenis. Voor velen was het de eerste keer 
tussen de kerkmuren. Wel zaten we in de 
regen en de kou, en dat kon (bijna) nie-

mand deren. Wat zou het fijn zijn om het 
dit jaar wéér zo te doen.
Pastor Dingjan gaat voor en zanggroep 
Inspiratie zorgt voor de muzikale omlijsting 
van de viering. Na afloop zorgen de dames 
van de koffiegroep dat u een kopje koffie 
kunt blijven drinken en wat napraten. De 
aanvangstijd is 09:15 uur. Bij slecht weer 
is de viering in De Schuur. Laten we hopen 
op een mooie viering in het zonnetje.

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

Rozenkrans bidden in 
de PKN-kerk 
In de meimaand hebben een tiental deel-
nemers wekelijks de rozenkrans gebeden 
onder leiding van Lia van der Voorn. Voor 
een passende sfeer had Lia het Maria-
beeld van de kerststal van onze kerk 
meegenomen, waarbij je een kaarsje kon 
opsteken. Het bidden werd afgewisseld 
met het luisteren naar Maria-liederen, die 
we kennen van Lourdes en Kevelaer. We 
hebben onze zorgen en verdriet, vreugde 
en dankbaarheid in de handen gelegd van 
de Moeder van Onze Heer en samen gebe-
den om troost en kracht voor alles wat ons 
bezig houdt. Ik vond het een bijzondere 
ervaring om deze specifiek katholieke wijze 
van bidden mee te maken in de protestant-
se kerk. Lia, bedankt voor het organiseren 
van de sfeervolle bijeenkomsten. Ook met 
dank aan het bestuur van de PKN-kerk. Ik 
zou zeggen tot de volgende keer.

Theo Nieuwenhuizen

Schoenendoosactie 
oktober 2020
Vorig jaar oktober zijn we, sinds een aantal 
jaren weer gestart met de schoenendoos-
actie. Drieëndertig dozen hebben we weg-
gebracht. Het kerkje aan de Does ook nog 
eens dertig. Dat was voor Hoogmade een 
heel mooi resultaat. Dan hoor je berichten 
dat door corona geen vliegtuigen mogen 

vertrekken om de dozen weg te brengen. 
En gelukkig kreeg ik een paar weken gele-
den het onderstaande bericht. Bij elkaar 
opgeteld zijn er 52.559 schoenendozen 
uitgedeeld! Geweldig! 52.559 kinderen blij 
gemaakt. In oktober de volgende schoe-
nendoosactie! 

Namens de pastoraatgroep Jeanne Borst

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Wat ik doe… 
Iedere parochiekern draait op vrijwilligers. 
Deze groep mensen helpt de geloofsge-
meenschap vitaal te zijn. Wat is uw taak in 
de parochiekern? In deze Samenstromen 
de vijfde groep: Zaalteam.

Zaalteam

Toen er na de fatale brand werd besloten 
om de kerkdiensten binnen de parochie-
kern te laten plaatsvinden, kwam Drieluik 
als de meest gewenste locatie uit de bus. 
Daar deze locatie ook door andere vereni-
gingen werd gebruikt betekende dit dat 
wekelijks de ruimte ingericht en ontruimd 
moest worden. Na een oproep meldden 
zich 32 vrijwilligers aan om te assisteren. 
Tijdens een bijeenkomst werd er besloten 
om acht groepen te formeren. Men komt 
dan eens in de acht weken aan de beurt 
om te helpen.

Na wat proefopstellingen en wat latere 
aanpassingen was er een opstelling waar 
wekelijks 70 parochianen exclusief het 
koor met de muziek de dienst konden bij-
wonen. Al snel werd het inrichten een rou-
tine klus en was er steeds minder tijd mee 
gemoeid. Met Kerst werd er uitgeweken 
naar de Schuur. Het team kreeg het voor 
elkaar om een opstelling te maken waarin 
ruim 200 parochianen de Kerstdienst kon-
den bijwonen.

Toen kwam de coronacrisis en werd alles 
anders. Door de 1,5 meter afstand was 
de locatie Drieluik niet meer bruikbaar. 
Er werd uitgeweken naar de Schuur. Ook 
deze moest ingericht en ontruimd worden. 
Omdat er in de Schuur een sportvloer ligt 
moet deze ter bescherming met vloer-
bedekking worden afgedekt. Dit is fysiek 
zwaarder en meer werk. De groep samen-
stellingen is hierdoor iets aangepast waar-

door er nu zeven personen zijn. Ook in de 
Schuur werd het snel een routine klus. 
Bij de tweede lockdown mochten er bin-
nen geen activiteiten meer plaats vinden, 
maar nog wel dertig parochianen aanwezig 
zijn. Een voordeel was dat de inrichting kon 
blijven staan en de teams even werkeloos 
werden. 

De hoop is dat de beperkingen snel wor-
den opgeheven zodat weer meer parochi-
anen vrij naar de dienst kunnen komen, 
maar wij helaas weer moeten opdraven. 
Naar verwachting zal het nog geruime tijd 
duren alvorens de kerk hersteld is. Er is 
licht aan de horizon en zolang zullen we 
als zaalteams ons inzetten om de diensten 
succes vol te laten verlopen.

Piet Bank

St Barbara 
Begrafenisvereniging 

Op 7 november 1956 is de R.K. Begrafenis-
vereniging “Sint Barbara” in Hoogmade op-
gericht en bestaat dit jaar dus 65 jaar. Een 
respectabele leeftijd voor een vereniging, 
maar de vergrijzing neemt zienderogen 
toe en er overlijden meer leden dan dat er 
nieuwe leden worden ingeschreven.

Als inwoner en lid van de parochiekern 
Hoogmade-Woubrugge kunt u zich vanaf 

21 jaar inschrijven bij de R.K. Begrafenis-
vereniging “Sint Barbara” tot de leeftijd van 
60 jaar. Vanaf het 22ste jaar wordt voor de 
inschrijving ook inschrijfgeld berekend. U 
kunt zich ook als gezin laten inschrijven, 
waarbij de kinderen tot 21 jaar geen con-
tributie betalen. De jaarlijkse contributie is 
persoonlijk.

Het doel van de vereniging is om op basis 
van samenwerking met onze dorpsgeno-
ten, zonder winstoogmerk, onze overleden 
leden naar het graf te dragen of te begelei-
den bij de crematie, onder begeleiding van 
de plaatselijke uitvaartverzorger.

Als lid van onze vereniging bent u verze-
kerd van een begrafenis door de plaatse-
lijke uitvaartverzorger, Mary van Leeuwen 
Uitvaartverzorging, die in nauw contact 
staat met het kerkbestuur in verband 
met het reserveren van een algemeen of 
particulier graf op de R.K. Begraafplaats te 
Hoogmade. Indien gewenst kunt u er ook 
voor kiezen om een uitvaartondernemer 
naar eigen keuze in te schakelen.U kunt de 
uitvaart naar uw eigen inzicht bepalen en 
daardoor het kostenplaatje geheel in eigen 
hand houden.

Meer weten? Neem contact op met Leo van 
der Post, gerdaleo@hotmail.com of Frits 
Rohling, tjerkhiddes@kpnplanet.nl

Tot slot
De zomerbraderie was een succes vorig 
jaar (ondanks de regen). Dit jaar zal er 
weer zomerbraderie worden georgani-
seerd. We hopen op mooi weer, zodat de 
braderie in de Onze Lieve Vrouw Geboor-
tekerk gehouden kan worden. De geplande 
datum is op zaterdag, 25 september. In de 
volgende Samenstromen leest u er meer 
over.

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

Lief en leed

Overleden
1 juni Bernardus Petrus Johannes Hoogeveen  86 jaar
9 juni Cornelia Maria Jacobina Elstgeest 61 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Gastvrouw zijn 
in Coronatijd
Wij zijn blij u iedere week weer te ver-
welkomen in onze kerk "St. Jan de Do-
per".

Wij zijn nu een jaar bezig in coronatijd 
om te zorgen dat alles veilig verloopt. 
Vaak is het gezellig en zijn de mensen 
blij dat ze verwelkomt worden en hen 
weg wijs maken van het reilen en zeilen 
in onze kerk in deze coronatijd. 

Maar soms is het ook niet makkelijk om 
de mensen ervan te overtuigen dat het 
belangrijk is om zich toch aan de coro-
naregels te houden. De regels zijn best 
streng in onze kerk, bij binnenkomst 
handen ontsmetten, de 1.50 meter af-
stand en het dragen van mondkapjes 
tijdens de hele viering zijn ook geen 
leuke regels maar zijn wel van belang en 
noodzakelijk om de verspreiding van het 
virus zo goed mogelijk tegen te gaan. 

Wij proberen er met elkaar toch wel iets 
moois van te maken. Wanneer mensen 
er moeite mee hebben om onze aanwij-
zingen op te volgen proberen we hen 
met een grapje en een grolletje toch zo-
ver te krijgen om deze toch op te volgen.

Wat wij wel heel lastig vinden om men-
sen te zeggen dat we aan de maximale 
aantal bezoekers zitten en zij geen toe-
gang kunnen krijgen tot de viering. Dus 
blijft het van groot belang om te reserve-
ren voor alle vieringen in onze kerk om 
gegarandeerd te zijn van een plekje.

Reserveren kan heel eenvoudig door 
een belletje naar Cees van Egmond op 
dinsdag en donderdagochtend op tele-
foonnummer 0172-508898 of op don-
derdagochtend bij het secretariaat op 
telefoonnummer 0172-508118.

Ook na deze coronatijd willen wij graag 
dat er gastvrouwen/mannen bij binnen-
komst u welkom heten in onze kerk. Wij 
ervaren het zelf als iets waardevols.

Met vriendelijke groeten van uw gastvrou-
wen: Carla van der Meer, 
Neva Nindya, Sonja Knelange

Nieuws van 
Akkoord
Zondag 4 juli sluit 
het kinderkoor een 
bijzonder seizoen 
af. Een seizoen van 
zingen via Zoom, 
tot uiteindelijk weer 

in de kerk met de nodige beperkingen. 
Maar wat er ook gebeurde; iedereen 
bleef enthousiast zingen. 

Tijdens de viering van 4 juli gaan er weer 
deuren open. Of blijft jouw/uw deur op 
slot? 

We zingen over de zomer, vieren het 
leven vol wonderen, ruimen een stukje 
ongehoorzaamheid op en lopen vervol-
gens in het licht van God naar de uit-
gaansdag. Want ook dit jaar sluiten we 
ons seizoen af met een leuk uitje. 
Echter niet vóórdat we het gespaarde 
bedrag hebben overhandigd aan fiets-
maatjes. 

Tot ziens op 4 juli en een fijne vakantie 
gewenst

Akkoord

Koster, de onmisbare 
schakel tijdens de viering!

Hoe fijn is het wanneer bij een viering de 
klokken worden geluid, de deuren tijdig 
open zijn, de kaarsen branden en de 
benodigde attributen op de juiste plek 
liggen. Dit wordt allemaal geregeld door 
de koster. Hier zijn we hen zeer dank-
baar voor.

Op dit moment bestaat de kostergroep 
uit 3 personen. Om onze kosters niet 
te veel te belasten zijn wij per direct op 
zoek naar nieuwe kosters. Vele handen 
maken immers licht werk. Voelt u zich 
geroepen of wilt u meer informatie, 
neem contact op met dhr. K. van der 
Meer, telefoonnummer 06-57336659.

Nieuws van het klusteam 

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Leimuiden/RijnsaterwoudeSint Jan de Doperkerk

Zomaar een dag in juni:
Jan repareert een vaste kast in de sacris-
tie; Piet vervangt een waterleidingkraan 
in de pastorie; Cor schildert de pilaren 
in de kerk; Ria wast de gordijnen van de 
Priester Hendrikzaal; Dicky, Riet, Ineke, 
Sonja en Ria houden grote schoonmaak 
in de Priester Hendrikzaal.

Theo repareert een doorslijpmachine 
om tegels te zagen; Cees schildert de 
hekken; Koos legt een nieuw pad aan op 
het kerkhof; Sjaak maait het gras;
Edwin maait de kanten met de bosmaai-
er; Onkruid wieden, water geven en wat 
er nog meer voor handen komt. 
Wat zijn onze vrijwilligers toch belangrijk 
voor onze kerk.

Cor Rijkelijkhuizen

Maria Hertogin van Drenthe

Iets minder dan 8 procent van de bevol-
king van Drenthe is katholiek.
Daarom is het des te opvallender dat 
Drenthe de enige provincie van Neder-
land is met Maria in het provinciewapen. 
Dit is te zien onder andere op de achter-
kant van het Nationaal Monument 
op de Dam in Amsterdam, waarop alle 
provinciewapens zijn uitgehouwen.

Het Mariabeeld in dit provinciewapen is 
vermoedelijk ontleend aan het zegel van 
het klooster Maria in Campis, dat rond 
1260 werd gebouwd en uitgroeide tot de 
provinciehoofdstad Assen.
In Emmer-Compascum is een klein 
pelgrimsoord rond Maria Hertogin van 
Drenthe ontstaan.

Waar halen ze het 
vandaan?
Waar haalt dat jonge koppel de energie
om met autistische kinderen op stap te 
gaan, elke maand opnieuw? Omdat ze 
hen fantastische mensen vinden. En om-
dat samen iets voor een ander doen hen 
deugd doet.

Van waar de drang van organisatoren
om in de buurt wijkontmoetingen te 
organiseren? Wanneer buren elkaar ken-
nen wordt het er plezierig wonen.
En omdat samen iets voor een ander 
doen hen deugd doet.

Waar haalt de vakbondsmilitant het lef
om voor anderen op het werk zijn nek uit 
te steken? Omdat hij vindt dat de werk-
nemer net zo goed recht van spreken 
heeft. En omdat samenspannen om het 
beter te krijgen plezierig is.

Waar halen verscheidene organisaties 
het lef om de plaatselijke mistoestanden 
op de korrel te nemen? Omdat deze 
mensen geen willoze burgers zijn. En 
wanneer hun inspraak en actie effect 
hebben, tellen ze mee.

Waar halen jeugdleiders het enthousi-
asme om met zoveel kinderen op kamp 
te gaan? Omdat elk kind hun aandacht 
verdient.
En omdat samen iets voor een ander 
doen hen deugd doet.

Waar halen al die mensen die wijsheid?
Waar zit de bron van al die deugd?
Wie heeft die mensen zo gemaakt?
Misschien zijn het hun ouders,
hun omgeving, of hun grote voorbeelden!

En misschien is er Iemand die ons met 
elkaar wil verbinden en die in ons oor 
fluistert: “Geen mens mag vereenzamen”. 
Legt die Iemand in ons de overtuiging: 
Elke mens is een schat.
Het is aan zijn medemens om deze schat 
te ontdekken.

Peppelhofviering
Op vrijdag 9 juli is er om 9.30 uur een 
Eucharistieviering in de Peppelhof. De 

voorganger is Kapelaan B. van Paassen.
Ook op vrijdag 6 augustus is er om 9.30 
uur een Viering in de Peppelhof.

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!

Gastvrijheid

Noem het zegening of risico,
zij blijft de eenvoud zelve.

Zij aarzelt niet.
Zij stelt geen vragen naar 
vermogen of gezindheid,

maar ze gebeurt van harte 
en spontaan.
En zij spreekt, 

waar ter wereld ook,
eenzelfde taal.

“Kom binnen, kom. Ga zitten.
Zie wat ik hier nog heb:

een stukje brood
en wat te delen wijn. 

Een rustbank voor je gaat.
En iets voor onderweg.

Zalig wie altijd plaats voorziet 
in zijn bestaan

voor wie voorbij komt, voor de 
onverwachte.

Zalig wie in zichzelf gemoede-
lijk de lamp aanhoudt

tegen de nacht van argwaan 
en vervreemding.
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Secretariaat
Tijdens de zomervakantie van 19 juli 
t/m 27 augustus is het secretariaat op 
de pastorie in Rijpwetering alleen op 
woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur 
geopend.

Nieuwe koster voor Oud Ade
Zoals iedereen wel weet is mevrouw Bep 
de Jong al vele jaren de vaste koster van 
de H.Bavo kerk in Oud Ade. Alles wat 
met de kerk en het kosterschap te ma-
ken heeft werd door haar geregeld. Me-
vrouw de Jong heeft dit werk al die jaren 
met groot enthousiasme en vertrouwen 
van de parochianen gedaan. Maar ook 
zij wordt wat ouder en dus is er gezocht 
naar opvolging. De komende tijd gaat 
mevrouw Ans de Haas het kosterschap 
en de coördinatie met de andere kosters 
van haar overnemen. We hebben er het 
volste vertrouwen in dat mevrouw de 
Haas de juiste persoon is voor dit werk 
en wensen haar veel succes.

De beheercommissie

Open Monumentendagen 
In het weekend van 11 -12 september 
zijn er weer de Open Monumentenda-
gen. Bij die gelegenheid zal de H. Bavo 
kerk in Oud Ade op zaterdag 11 septem-
ber van 10.30 tot 16.00 uur opengesteld 
zijn voor hen die de kerk wel eens van 
de binnenkant willen zien. 

We kennen ze allemaal wel de kerken 
met hun fraaie torens als markante her-
kenningspunten in het landschap. Zo op 
het eerste gezicht lijken ze wel op elkaar. 
Maar al die kerken hebben een geheel 
eigen karakter en dat zie pas goed als 
je er binnen gaat. Zo heeft de H. Bavo 
kerk een fraai houten plafond, een mooi 

Maria altaar en alleen binnen kun je de 
glas-in-loodramen bewonderen. 

Voor veel mensen is het tegenwoordig 
niet meer zo gewoon om een kerk bin-
nen te gaan en daarom vinden wij het 
leuk om bij gelegenheid van Open Mo-
numentendag ieder die daar belangstel-
ling voor heeft uit te nodigen om onze 
kerk te bezoeken. U kunt dan het fraaie 
interieur bewonderen, maar misschien 
ook wel iets ervaren van hoe een kerk 
ook een plek van rust en inkeer kan zijn. 

Graag tot ziens op 11 september.

De beheercommissie

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdag 13 juli 9.00 uur  eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Dinsdag 27 juli 9.00 uur  eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Dinsdag 10 augustus 9.00 uur  viering van woord en gebed. Voorganger is pastor 

 M. Hoogenbosch.

Dinsdag 24 augustus 9.00 uur  viering van woord en gebed. Voorganger is pastor 

 M. Hoogenbosch.

Lief en leed

Gedoopt
25 april   Stanislas Talpaert zoon van Arthur en Camille Talpaert
12 juni    Noortje Paauw dochter van Ruben Paauw en Marit van der Star

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Vieren op de 
maandagmorgen
Al sinds enige jaren is het in de Petrus-
kerk mogelijk om één keer in de week 
’s morgens vroeg (om 7:00 uur) mee te 
vieren in de Eucharistie. Het is een “stille 
mis” die ongeveer een half uur duurt.
 
Het laatste jaar is deze viering op de 
maandagmorgen, om zo de werkweek 
goed te beginnen. Iedereen is van harte 
welkom mee te vieren, reserveren hoeft 
niet. En als u niet naar de kerk kunt ko-
men, is het mogelijk om via Facebook 
mee te vieren. 

In de zomerperiode zijn er echter een 
aantal weken waarin deze viering ver-
valt. Van 9 augustus t/m 6 september 
zal er geen maandagmorgenviering 
zijn. Tot en met maandag 2 augustus 
bent u van harte welkom. En maandag 
13 september begint weer het “nieuwe 
seizoen”. 

Pastoor Jack Glas

Vorig jaar bestond de 
Petruskerk 50-jaar!
Graag vieren we dit samen, met elkaar, 
onder andere door middel van een spe-
ciaal samengesteld boekje over de kerk. 
Alvast hartelijk dank aan iedereen die er 
aan meewerkt! Elders in de Samenstro-
men vindt u hier alvast meer informatie 
over.

Nu de zomerperiode weer aanbreekt 
verandert er tijdelijk het een en ander 
in het vieringenschema. In de maanden 
juli en augustus vervallen namelijk de 
zaterdagavond vieringen. In het najaar 
gaan we hier wel weer mee van start.

Er kan en mag ook weer meer, zo mo-
gen er al enige tijd meer mensen bij een 

viering aanwezig zijn, maar wordt ook 
het koffiedrinken na de kerk weer deels 
mogelijk. Vanaf dinsdag 22 juni zal er na 
de viering weer koffie worden geschon-
ken. Van harte welkom om ook op deze 
manier weer samen te komen!

Graag willen we u vragen ons te laten 
weten wanneer u ideeën of andere ge-
dachtes heeft over de Petruskerk. Hier-
voor zijn we graag bereikbaar. U kunt 
ons bereiken via de mail: 
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl. of de ideeënbus in de 
hal van de kerk.

We horen graag van u. Een goede zo-
mer gewenst!

Pastoraatgroep Emanuelkern, 
Koen de Boer

Vrijwilliger aan het woord
Werkgroep archiefbeheer Emanuel

Wij, Toos van Dijk en Jeannet Boers, vor-
men de werkgroep archiefbeheer van 
de parochiekern Emanuel onder Fran-
ciscus. In dit archief zijn documenten 
opgeslagen vanaf 1695 van de parochie 
St. Petrus Banden waartoe 

Roelofarendsveen, Oude- en Nieuwe 
Wetering en een klein gedeelte van 
Woubrugge behoorden. In 1893 werd 
Oude Wetering  een zelfstandige pa-
rochie; Jacobus de Meerdere. In 1950 
vormde Nieuwe Wetering met een ge-
deelte van Roelofarendsveen de paro-
chie Maria Presentatie. Deze parochies 
zijn in 2006 weer samengegaan naar de 
oude situatie, namelijk één parochie. 

De drie parochiearchieven bevinden 
zich thans in de pastorie van de Petrus-
kerk. Onze taak is om deze archieven 
zo te ordenen dat ze gemakkelijk te 
raadplegen zijn. Het wel en wee van 
ruim 325 jaar kerkelijk leven is daar te 
vinden. Wij zijn beiden geboren en ge-
togen binnen deze parochies en het is 
altijd weer een feest als we verre familie 
tegenkomen in het archief. Ook helpen 
wij graag mensen die langs komen met 
vragen over de zoektocht naar bijvoor-
beeld hun voorouders. We zijn blij dat 
we met dit vrijwilligerswerk ons steentje 
bij kunnen dragen aan onze kerkge-
meenschap.

Toos van Dijk en Jeannet Boers.

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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Vanuit de beheercommissie 
Actie Kerkbalans 2021 Stand van zaken

Begin dit jaar zijn we enthousiast geko-
men met een nieuwe uitstraling van de 
Actie Kerkbalans. Tot op heden geeft 
dat een positief effect op uw bijdragen. 
Inmiddels ontvingen wij zo’n € 7.000 
méér dan vorig jaar en komen we op 
ruim € 92.000 uit. Het streefbedrag is 
€ 125.000 dus we zijn er nog niet. Blijft 
ons steunen zodat we tijd en energie 
kunnen blijven steken in het enthou-
siasmeren van een nieuwe generatie 
gelovigen. 

Mocht u de gegevens zijn kwijtgeraakt, u 
kunt uw bijdrage overmaken op 
NL09 RABO 03011 2640 t.n.v. 
Franciscus BCP R’Veen-OW-NW o.v.v.  
Actie kerkbalans 2021

Herbestemming Mariakerk 
“Het traject “Herbestemming Mariakerk” 
is er op gericht het karakteristieke ge-
bouw in stand te houden met een be-
stemming die past bij de uitgangspun-

ten van de gemeenschap en het geloof.” 
Dit was de samenvattende zin aan het 
einde van de vergadering van de be-
heercommissie op 25 mei. Wederom 
een lange vergadering om in gezamen-
lijkheid een weg uit te stippelen naar de 
toekomst van de Mariakerk. En om in 
die beeldspraak te blijven; “De beheer-
commissie en het parochiebestuur zijn 
hierin gezamenlijk op weg en willen dat 
u kunt meelopen op dit pad”. 

Op 25 mei zijn de uitgangspunten én 
randvoorwaarden vastgesteld voor de 
herbestemming. Daarnaast is bespro-
ken hoe we parochianen die betrokken 
of geïnteresseerd zijn kunnen betrek-
ken. In klein comité wordt nu een en 
ander uitgewerkt. We gaan proberen na 
de zomervakantie te starten met infor-
meren en praten met elkaar. We zijn blij 
dat de coronamaatregelen steeds soe-
peler worden. Hopelijk kunnen we weer 
bij elkaar komen om in gesprek te gaan. 

John van Velzen, 
secretaris Beheercommissie 

Hulp gevraagd!
Eén keer per maand wordt er door een 
groepje mannen gestofzuigd in de Pe-
truskerk. Maar er vertrekt er één. Wie 
wil helpen om de groep weer aan te 
vullen en om nuttig en gezellig de kerk 
schoon te houden. Neem contact op 
met het secretariaat of met 
Annie Hoogenboom (071-3312774).

Petruskerk ziet Abraham
Ongetwijfeld is het 50-jarig bestaan van 
de Petruskerk, in september 2020, aan 
u voorbij gegaan. Vanwege alle corona-
beperkingen, kon dit helaas niet gevierd 
worden. We hopen nu in oktober dit ju-
bileum alsnog met elkaar kunnen vieren. 

Vanwege deze mijlpaal is er een beknopt 
boekje gemaakt, met interessante feiten 
over het gebouw in tekst en beeld. Ook 
over de voorbereidingen tot de bouw 
van de kerk en het interieur van de kerk 
in het verleden en na de vernieuwing 
wordt iets verteld. De samensteller van 
dit boekje, Hans van der Wereld, kent u 
van eerdere boeken over de historie van 
Kaag en Braassem, zoals o.a Kerkvolk in 
opstand en het jubileumboekje over de 
kerk van Oud-Ade in december 2018.In-
middels kan het boekje over de Petrus-
kerk bijna naar de drukker en daarna, 
hopelijk, naar u. We bieden dit boekje 
tegen kostprijs aan, naar verwachting 
€7,50-10,00. 

Intekenlijst boekje Petruskerk
Om een overschot aan gedrukte exem-
plaren te vermijden, vragen we u om in 
te tekenen voor dit unieke boekje. Stuur 
hiervoor, tot 1 augustus 2021, een mail-
tje naar pastoraatgroep_roelofarends-
veen@rkgroenehart.nl of lever het 
strookje van het inlegvel in bij het secre-
tariaat. U ontvangt persoonlijk bericht 
zodra het boekje klaarligt. Zijn de kosten 
voor u bezwaarlijk, laat het ons dan we-
ten. We hopen op vele aanmeldingen.

Astrid de Haas, pastoraatgroep 
Roelofarendsveen

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

Lief en leed
Overleden
19 april Alphonsus Henricus Hillebrand   80 jaar
5 juni Hendrika Petronella Ludlage-van der Klauw  90 jaar
8 juni Wilhelmus Martinus van Beek  82 jaar

Gedoopt 
16 mei Lars, zoon van Cees en Anja Smulders
29 mei Esmée, dochter van Jan en Anne Stoops

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Algemeen
Federatieweek verspreidt zich over het jaar

Al heel wat jaren bent u gewend dat de organisatie van de 
Federatieweek u in de Samenstromen van juli en augustus 
en op de website op de hoogte brengt van de activiteiten, 
voorzien van mooie kleurige platen van Frans en Klaar. En 
al die jaren vinden die activiteiten in de eerste week van ok-
tober plaats. U bent gewend aan een volle Federatieweek 
met onder andere een openingsviering, een korendag, een 
fietstocht, een vrijwilligersavond, een kinderactiviteit, een 
dagtocht naar een bedevaartsoort en een symposium. Veel te 
doen dus in een korte tijd!

Vorig jaar hebben we geen Federatieweek kunnen vieren. 
Maar de organisatie (uit alle parochiekernen minimaal één 
vrijwilliger en Heleen van de Reep vanuit het pastoraal team) 
heeft niet op haar lauweren gerust. En soms is een jaartje 
rust goed om weer eens met een frisse blik te kijken naar wat 
je doet, en waarom je iets doet: reflectie. Vanuit deelnemers 
uit vorige jaren en ook vanuit de organisatie zelf kwam naar 
voren dat zoveel feestelijkheden in één week wat veel is, om 
aan deel te nemen en om te organiseren. 

Vanaf nu gaan we daarom de activiteiten verspreiden over 
het hele jaar. We denken met elkaar goed na voor wie we acti-
viteiten organiseren en met welk doel. Zo zijn er drie thema’s 
waar de activiteiten onder kunnen vallen: 

• ‘Vreugdevol en gastvrij’
• ‘Groeien in geloof’
• ‘Ondersteunen’

De organisatie zit boordevol plannen! Deze verandering geeft 
weer nieuwe mogelijkheden, omdat we op deze manier ge-
bruik kunnen maken van bestaande kerkelijke feesten, de 
seizoenen en we kunnen federatie-activiteiten combineren 
met andere activiteiten in de kerk.

Houdt u de Samenstromen goed in de gaten en ook de web-
site van de federatie. En heeft u een idee voor een activiteit of 
wilt u meehelpen in de organisatie? Dat kan natuurlijk, u kunt 
zich aanmelden bij pastor Heleen van de Reep.
Namens de organisatie van de Federatieweek

Marieke van Gelderen

Parochiële Caritas Instelling Heilige Clara
Beste mede parochianen,
Vanaf 1 januari 2020 is door een fusie van de verschillende 
PCI en van de parochiekernen Aarlanderveen, Langeraar, 

Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven de PCI H. 
Clara ontstaan. In het Kerkelijk Recht is opgenomen dat een 
Parochie vertegenwoordigd mag zijn door een PCI. (Vroeger 
werd dit het armenbestuur genoemd.) 

Doel van de Parochiële Caritas Instelling is om mensen in 
nood hulp te bieden, ongeacht religie, achtergrond of geaard-
heid. Dit vooral voor degenen die door omstandigheden geen 
of tekort hulp krijgen en, ondanks het sociale vangnet van de 
overheid, in problemen zijn gekomen. Dit kan zowel binnen 
de Parochie van de H. Clara als in andere parochies in het Bis-
dom Rotterdam zijn.

De PCI bekostigt dit o.a. uit de opbrengsten van pacht van de 
gronden die de PCI bezit. De gronden zijn in het verre verle-
den o.a. door grondeigenaar W. Ontzigt aan de Parochie en 
PCI van Langeraar nagelaten. 

De leden van het bestuur van de PCI voor een periode van 
vier jaar benoemd door de Bisschop, met de mogelijkheid tot 
een verlenging van maximaal vier jaar.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende parochianen;
Ton den Haan (Langeraar) voorzitter, Marcel van 
Tol (Langeraar), grond en pachtzaken, Jolanda Mank 
(Langeraar),secretaris, Aart Rietveld (Noorden) en Anita van 
der Poel(Langeraar) beiden penningmeesters, John Kempen 
(Aarlanderveen) en Kees Schutter (Nieuwkoop) beiden diaco-
nie. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taak en aandachtsge-
bied, maar besluiten neemt het bestuur gezamenlijk.

Daarnaast zijn drie zogenaamde lokale werkgroepen caritas 
(LWC) gevormd, die door het bestuur zijn benoemd. Dit met 
de intentie om zo dicht mogelijk in de parochiekernen ver-
tegenwoordigd te zijn en daar de “ogen en oren” te zijn van 
het bestuur. Ook wordt gevraagd problemen te signaleren 
en hulp verlenen binnen de afspraken die zijn gemaakt met 
het bestuur. Teneinde problemen te signaleren worden o.a. 
contacten gelegd en onderhouden met pastoraal werkers, 
de beheer commissies van de parochie, wijkcontacpersonen 
van de parochie, scholen, artsen, maatschappelijk werkers en 
verenigingen. 

Per 1 juli a.s. neem ik afscheid van het bestuur van de PCI H. 
Clara, waar ik ruim 11 jaar (door de fusie is de termijn van 
maximaal 8 jaar verlengd) met veel voldoening van deel uit 
van mocht maken en zal Marcel van Tol de taak van voorzit-
ter op zich nemen. Ik ben dankbaar voor de leerzame jaren, 
het gestelde vertrouwen, de collegialiteit van de zeer gemoti-
veerde mede (oud) bestuursleden en de vele andere contac-
ten zoals de pachters, parochiebestuur, Bisdom, gemeente, 
provincie, waterschappen etc. Ook is voor mij  heel duidelijk 
gebleken dat je alleen met elkaar en  gezamenlijk de beste 

Clara & Franciscus Algemeen
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resultaten bereikt. Dat geeft ook enorm veel voldoening.
Ik wens een ieder het allerbeste voor de toekomst.
Met vriendelijke groet.

Ton den Haan

NB: In de gemeente Nieuwkoop is sinds enkele jaren stichting 
O.N.E. (omzien naar elkaar) actief. Dit is een samenwerkings-
verband van verschillende kerken en kerkgenootschappen 
om met elkaar hulp te bieden. Met de PCI H. Clara is al con-
tact gelegd en de bedoeling is dat de PCI op enigerlei wijze 
ook met deze stichting kan overleggen c.q. samenwerken. 

Nationale Bedevaart Brielle 2021: 
Vier mee via de livestream

Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle 
plaats. Deze wordt vanaf 11.00 uur op internet uitgezonden 
als livestream. De bedevaartskerk in Brielle is gebouwd op de 
plaats waar de Martelaren van Gorcum op 9 juli 1572 werden 
vermoord om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan 
de paus. Door hun geloof, door de kracht van hun gebed en 
door hun onderlinge steun konden ze standhouden. Het hei-
ligdom van de Martelaren van Gorcum is een plek om hen te 
blijven gedenken, te bidden op hun voorspraak en hun getui-
genis te overwegen. Heel bijzonder wordt dat ook verbonden 

met het lot van de mensen die in de huidige tijd om hun ge-
loof in Christus worden vervolgd.

Het thema van de Nationale Bedevaart 2021, en het jaar-
thema voor het hele bedevaartseizoen, is: “Huisgenoten van 
God”. Het bedevaartsoord koos hiervoor in het verlengde 
van het Jaar van de Familie dat paus Franciscus voor 2021 
afkondigde. “Vanuit het Jaar van de Familie, staan we in het 
bedevaartsoord stil bij de familie van de Kerk. De gezinnen 
vormen de huiskerken, maar zij zijn verbonden met andere 
leden van de Kerk; de Kerk wereldwijd, maar ook door de 
eeuwen heen”, legt de Bisschoppelijke Brielse Commissie uit. 
“We zijn gezinsleden van de familie van de Kerk die samenko-
men rond de Martelaren die getuigden van hun trouw. Mét 
hen zijn ook wij huisgenoten van God” (Efeziërs 2, 19-20).

De Bisschoppelijke Brielse Commissie coördineert in het 
bedevaartseizoen een programma met wekelijks meerdere 
eucharistievieringen en rozenkransgebed op woensdagen. 
Daarnaast staan vrijwilligers klaar om bezoekers te verwelko-
men tijdens de openstelling. Een bezoek aan het heiligdom 
is mogelijk met inachtneming van de coronamaatregelen. In 
2020 bezochten minder groepen de bedevaartskerk, maar 
maakten veel mensen van de mogelijkheid gebruik om het 
heiligdom te bezoeken voor persoonlijk gebed. De eucha-
ristievieringen in het heiligdom en andere activiteiten zijn 
vermeld op de website van het heiligdom van de Martelaren 
van Gorcum. Heel bijzonder ook staat daar de uitnodiging 
om lid te worden van de gebedskring van de Martelaren van 
Gorcum.

Vier de Nationale Bedevaart Brielle mee via de livestream. Ga 
hiervoor naar www.martelarenvangorcum.nl of scan de QR-
code.

Pastoor Jack Glas
custos heiligdom HH. Martelaren van Gorcum

Huisgenoten van God

“Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden 
meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgeno-
ten van God, gebouwd op het fundament van de apos-
telen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus 
zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.” 
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

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

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

zondag 4 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zaterdag 10 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot & Spirit
• B. van Paassen 

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

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

zondag 11 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Presentatie Vormelingen
• B. van Paassen  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
  

zaterdag 17 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 18 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 24 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• A. van Aarle 

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
 

zondag 25 juli 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

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

zaterdag 31 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 1 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. van der Bie  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

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

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

zondag 4 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zaterdag 10 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot & Spirit
• B. van Paassen 

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

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

zondag 11 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Presentatie Vormelingen
• B. van Paassen  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
  

zaterdag 17 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 18 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag 24 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• A. van Aarle 

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)
 

zondag 25 juli 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

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

zaterdag 31 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 1 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. van der Bie  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

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

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

JULI 2021
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

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

zondag 4 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- en Tienerkoor Akkoord
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith + Little Stars
• J. Glas  

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

zaterdag 10 juli

zondag 11 juli 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• H. van de Reep 

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

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

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

zaterdag 17 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• H. van de Reep 

zondag 18 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

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

zaterdag 24 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)

zondag 25 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

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

zaterdag 31 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• M. Hoogenbosch 

zondag 1 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch 

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 eucharistie-
viering op dinsdag om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

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

zondag 4 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- en Tienerkoor Akkoord
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith + Little Stars
• J. Glas  

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

zaterdag 10 juli

zondag 11 juli 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• H. van de Reep 

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

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

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

zaterdag 17 juli 19.00 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• H. van de Reep 

zondag 18 juli 11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

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

zaterdag 24 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)

zondag 25 juli 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

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

zaterdag 31 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• M. Hoogenbosch 

zondag 1 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch 

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 eucharistie-
viering op dinsdag om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE JULI 2021

 Wat wij lezen op de 
zondagen in juli

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

11 juli 
15e zondag door het jaar
eerste lezing: Am. 7, 12-15
tussenzang: Psalm 85 (84)
tweede lezing: Ef. 1, 3-14
evangelie: Mc. 6, 7-13

18 juli 
16e zondag door het jaar
eerste lezing: Jer. 23, 1-6
tussenzang: Psalm 23 (22)
tweede lezing: Ef. 2, 13-18
evangelie: Mc. 6, 30-34

25 juli 
17e zondag door het jaar 
eerste lezing: 2 Kon. 4, 42-44
tussenzang: Psalm 145 (144)
tweede lezing: Ef. 4, 1-6
evangelie: Joh. 6, 1-15
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 31 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 1 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag 7 
augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 8 augustus 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• Parochiaanvoorganger  

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

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

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 14 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

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

viering vervalt (verplaatst naar zondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Viering bij de Lourdesgrot
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Mgr. H.W. Woorts + A. van Aarle 

zondag 15 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

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

zaterdag 21 
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Jubilans & Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 22 
augustus

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)

zaterdag 28 
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider

zondag 29 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• B. van Paassen  

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Schola Gregorianum
• 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 eucharistie-
viering om 9.00 uur, afwisselend op 
woensdag en vrijdag

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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



35SAMENstromen • juli/augustus 2021

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 31 juli viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 1 augustus 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag 7 
augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 8 augustus 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• Parochiaanvoorganger  

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

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

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger 

zaterdag 14 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

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

viering vervalt (verplaatst naar zondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Viering bij de Lourdesgrot
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Mgr. H.W. Woorts + A. van Aarle 

zondag 15 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

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

zaterdag 21 
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Jubilans & Cantors
• A. Beenakker 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

zondag 22 
augustus

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster)

zaterdag 28 
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider

zondag 29 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• B. van Paassen  

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Schola Gregorianum
• 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 eucharistie-
viering om 9.00 uur, afwisselend op 
woensdag en vrijdag

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

AUGUSTUS 2021
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 31 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• M. Hoogenbosch  

zondag 1 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch  

zaterdag 7
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 8 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

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

zaterdag 14 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen  

zondag 15 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

zaterdag 21 
augustus

zondag 22 
augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider  

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

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

zaterdag 28 
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 29 
augustus

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• 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 eucharistie-
viering op dinsdag om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 31 juli 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Joy
• M. Hoogenbosch  

zondag 1 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• M. Hoogenbosch  

zaterdag 7
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 8 augustus 11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

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

zaterdag 14 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

viering vervalt (i.v.m. zomerrooster) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen  

zondag 15 
augustus Maria 
Tenhemelopne-
ming

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

zaterdag 21 
augustus

zondag 22 
augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider  

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

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

zaterdag 28 
augustus

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 29 
augustus

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• 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 eucharistie-
viering op dinsdag om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE AUGUSTUS 2021
 Wat wij lezen op de 

zondagen in augustus

1 augustus 
18e zondag door het jaar
eerste lezing: Ex. 16, 2-4.12-15
tussenzang: Psalm 78 (77)
tweede lezing: Ef. 4, 17.20-24
evangelie: Joh. 6, 24-35

8 augustus 
19e zondag door het jaar
eerste lezing: 1 Kon 19, 4-8
tussenzang: Psalm 34 (33)
tweede lezing: Ef 4, 30-5, 2
evangelie: Joh. 6, 41-51

15 augustus 
Maria Tenhemelopneming
eerste lezing: Apok. 11,19a; 
12,1-6a.10ab
tussenzang: Psalm 45 (44)
tweede lezing: 1 Kor. 15, 20-26
evangelie: Lc. 1, 39-56

22 augustus
21e zondag door het jaar  
eerste lezing: Joz. 24, 1-2a.15-17.18b
tussenzang: Psalm 34 (33)
tweede lezing: Ef. 5, 21-32
evangelie: Joh. 6, 60-69

29 augustus 
22e zondag door het jaar
eerste lezing: Deut. 4, 1-2.6-8
tussenzang: Psalm 15 (14)
tweede lezing: Jak. 1, 17-18.21b-22.27
evangelie: Mc. 7, 1-8. 14-15. 21-23
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Is het heet in de zomer? Weet je wát pas heet is? 40 dagen in de woestijn! Of 
40 jaar! In de woestijn is het wárm. Er is geen water, geen gras en er zijn geen 
bomen. En zéker geen zwembaden of winkels. Pfff, dat is niet leuk, om zo 
lang in de woestijn te zijn!
Door Saskia van de Ven-Vink

Veertig dagen of veertig jaren hebben in de Bijbel de betekenis van loutering en verzoeking. Het volk Israël zwierf veertig jaar 
door de woestijn voordat ze het beloofde land binnen gingen. Hun leider Mozes verbleef veertig dagen en veertig nachten op de 
berg Sinaï zonder eten en drinken, vóór hij de Tien Geboden van God ontving (Ex. 34:28; Ex. 24: 18 en Deut. 9:9). De profeet Elia 
ging veertig dagen en veertig nachten tot aan de berg Horeb, voordat het woord van God tot hem kwam (1 Kon. 19:8). Als er van 
Jezus staat dat hij veertig dagen en veertig nachten in de woestijn verblijft dan verwijst dat naar wat Mozes, de wetgever, en de 
profeet Elia hebben gedaan. De veertig dagen die Jezus in de woestijn verbleef wordt zo in verband gebracht met de Wet en de 
Profeten, het Oude Testament, om te laten zien dat Hij de beloofde Messias is.

Veertig heeft ook een speciale betekenis in de Bijbel. In de bovengenoemde verhalen wordt de periode van veertig dagen of jaren 
gebruikt voor inkeer of voorbereiding. Mensen bereiden zich ergens op voor. Je zou dus kunnen zeggen dat het getal veertig in de 
bijbel iets te maken heeft met nadenken en even stilstaan. 

En daar is de vakantie ook erg geschikt voor! Lekker relaxen in een hangmat of op een luchtbedje in het zwembad. Niet naar 
school, sport of werk. Rustig even nadenken, een boek lezen of nieuwe plannen maken. 

Raadsel….

Bron:
Debijbel.nl, info.nu
Ron Busscher en Marianne Schröder

Het is vandaag ontzettend warm

Het is vandaag ontzettend warm
wie wit is wordt nu rood

De kok gaat in een emmer staan
De boer springt in de sloot
In ’t zwembad is geen plek 

meer vrij
Het strand is overvol

De muisjes zitten hijgend
Bij de ingang van hun hol.

De buurman duikt de vijver in
De buurvrouw vlucht in bad
De brandweer spuit zichzelf 

vandaag
Met water kleddernat

De paarden en de koeien
Staat te zuchten in de wei

Alleen de ijsverkopers
Zijn vandaag ontzettend blij!
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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. 7 (september) kunt u uiterlijk op 
9 augustus aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 27 augustus.

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
Vanwege het coronavirus konden de kampen van 2020 
helaas niet doorgaan. Alle aangemelde kinderen, tieners 
en jongeren kregen hierover bericht. In 2021 wil het bis-
domweer drie zomerkampen houden. 

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

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

Klooster-
experience 

Hoe ziet jouw beeld van God eruit? 
Welke voorbeelden inspireren jou? 
En hoe bepaalt je toekomstbeeld je 
weg?

Tijdens de kloosterexperience gaan jongeren aan de hand 
van vragen aan het slag met hun eigen beelden. Deze 
zomer kunnen ze komen kamperen op het terrein van 
Nieuw Sion in Diepenveen (bij Deventer). Vier dagen leven 
op het dagritme van de kloosterkerk. Even weg uit het ge-
wone leven, praten met de religieuze broeders en zusters, 
meehelpen op het terrein of in de keuken, of een biertje 
drinken in de kloosterkroeg.
De kloosterexperience wordt georganiseerd voor men-
sen van 19 tot 39 jaar en vindt plaats van 19-22 augus-
tus. www.nieuwsion.nl.

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

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkam-
pen. De zomerkampen staan open voor iedereen tussen 
de 8 en 25 jaar uit de parochies van het bisdom Rot-
terdam. Deelnemers komen uit het hele bisdom, dus ze 
leren elkaar snel kennen. 

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


