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We starten weer op! Na de zomervakantie gaan we met z’n allen weer aan de slag: op het werk, nog wel veel vanuit huis en 
met gepaste maatregelen, op scholen en universiteiten, op sportclubs en verenigingen en ook in de kerk. In deze editie van de 
Samenstromen leest u hoe in de verschillende parochiekernen weer activiteiten worden opgepakt, en over de stage die Arno 
Aardom in onze federatie gaat starten. Graag vraag ik uw speciale aandacht voor de FederaCtie activiteit op zondag 19 sep-
tember. Een gezellige fietstocht langs verschillende parochietuinen in de Claraparochie. Het is de eerste activiteit die de voor-
malige Federatieweek vervangt. Op de pagina Algemeen leest u er alles over.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen
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Openluchtviering Hoogmade 
(foto gemaakt door Mariska van Leeuwen) 

Egeltje

Er was eens een klein egeltje dat net van zijn moeder had geleerd hoe hij zich 
moest oprollen en vooral wanneer je dat moest doen. Hij vond het wel grappig. En 
zoals kinderen wel vaker doen als ze iets leuk vinden, dan doen ze het nog een keer 
en nog eens en nogmaals. Ze krijgen er geen genoeg van. Zijn vader kwam thuis 
maar hij was net weer een klein balletje en had het niet in de gaten. Zijn moeder 
riep hem voor het eten maar hij rolde zich op en hoorde het niet. Hij ging zo op in 
zijn spel en zijn nieuwe ontdekking dat hij van zijn omgeving niets meer opmerkte. 
Zijn ouders werden boos omdat hij nergens op reageerde. Zijn vader liep naar hem 
toe en wilde hem tot de orde roepen. Net op dat moment rolde de kleine zich uit 
en vloog er een adelaar naar hem toe die zijn kans op een smakelijke maaltijd zich 
niet wilde laten ontglippen. Vader gaf een gil en zijn zoon rolde zich onmiddellijk 
op, hij wist nu hoe dat moest. Dat was zijn redding. De adelaar schrok van de ge-
mene stekel vlak onder zijn oog en blies de aftocht. Vader was zo blij dat hij vergat 
zijn zoon boos toe te spreken. 

Wij zijn ook wel eens alleen maar met ons zelf bezig. Oortjes in, luisterend naar de 
muziek die we leuk vinden en niets van de omgeving in de gaten hebben. Maar we 
zijn nou eenmaal deel van die omgeving. Er zijn mensen die je gedag zeggen maar 
je hoort het niet. Mensen die een gesprek met je willen, maar je hebt het niet in de 
gaten. Onze Lieve Heer roept je maar je blijft er doof voor. Als we ons allemaal eens 
wat meer zouden openstellen voor onze omgeving dan hoor je ook je medemens 
en kun je gevolg geven aan de opdracht van Christus je naaste lief te hebben als 
jezelf. (Leviticus 19:18). De moeite van het proberen waard.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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Onderweg zijn met God is een Bijbels 
thema. Denk aan de Bijbelverhalen zoals 
Abram die wegtrekt uit zijn stamland, het 
volk Israël dat wegtrekt uit Egypte, maar 
ook aan Jezus als de rondtrekkende Rabbi.

Aanvankelijk werden de volgelingen van 
Christus niet christenen, maar ‘mensen 
van de Weg’ genoemd. Wie in gelovig 
vertrouwen met God en Jezus onderweg 
is, zal een leven lang de werking daarvan 
ervaren. Dat is geen vermoeden, maar 
een belofte van God.

De manier waarop het geloof ons leven 
beïnvloedt, levert desalniettemin vaak 
meer vragen op dan dat het antwoorden 
geeft. Die vragen zijn geweldig goed! Het 
ergste wat je kunt doen met (geloofs-)
vragen die in je opkomen, is die vragen 
zo snel mogelijk wegstoppen onder het 
mom van: ‘Als ik me gelovig noem dan 
mag ik geen vragen stellen. Dan moet 
ik alles klakkeloos aannemen zoals 
het geschreven staat’. Als we zó in ons 
geloofsleven zouden staan, missen we de 
boot!

Steeds op onze levensweg stellen we 
vragen! Je kunt nog zolang getrouwd 

zijn, maar over het algemeen stel je toch 
ook vragen aan je wederhelft!? Of hij/zij 
koffie wil, of hij/zij een goede werkdag 
heeft gehad en aan je kinderen of 
kleinkinderen vraag je ook hoe het gaat 
qua gezondheid, op de werkvloer of op 
school, zèlfs als je weet dat je (klein-)kind 
de beste van de klas is!

Zo is het ook met God en Jezus. We 
mogen met onze vragen naar hen 
toekomen!

Jezus zelf stelde onderweg met zijn 
leerlingen voortdurend vragen. ‘Waarom 
noemt ge Mij goed?, Van wie is de 
afbeelding op de munt?’, ‘Wie zeggen de 
mensen dat Ik ben en wie zegt gíj dat 
Ik ben?’ Als we in alle eerlijkheid onze 
vragen durven stellen leren we de Drie-
ene God en onszelf beter kennen en leren 
we ook beetje bij beetje welke levensweg 
wij het beste kunnen volgen als op onze 
kerk betrokken en/of gelovige mensen.

‘Kerk’ kent eigenlijk drie betekenissen. In 
de eerste plaats de kerk als instituut. Niet 
altijd even makkelijk, want de kerk als 
instituut wordt vaak gezien als een starre 
organisatie met de nodige regelgeving 

Onderweg met God

Pastoraal

Op het moment dat ik dit schrijf is een aantal jongeren uit de 
Franciscusparochie met de pastoor op weg in de Oostenrijkse bergen. 
Met elkaar op pad; wandelend, biddend, ervaringen van het leven 
delend, even weg uit het leven van alledag om met leeftijds- en
geloofsgenoten te pelgrimeren.

en die past niet altijd bij wat wij zelf voor 
ogen hebben als het gaat om ‘kerk-zijn’.

De tweede betekenis van kerk komt al 
iets dichter bij ons dagelijks bestaan. 
Dat is de kerk als gebouw. We zien ze in 
verschillende grootten en bouwstijlen 
staan in onze parochiefederatie.

De derde betekenis is wellicht nog 
het meest aansprekend: de kerk als 
geloofsgemeenschap!
Vooral op deze laatstgenoemde betekenis 
willen we ons focussen, want een kerk 
als instituut is handig voor de wereldkerk 
die we zijn, een kerkgebouw is prettig 
voor het klimaat waarin we leven, maar 
de kerk als geloofsgemeenschap zijn de 
lévende bouwstenen van een kerk, de 
mensen die elkaar ontmoeten, die elkaar 
troosten en steunen, die met elkaar willen 
delen; niet alleen geld en bezit maar 
vooral ook ons geloof. En die mensen...
dat zijn wij!

Als parochiefederatie willen we onze weg 
met God voortdurend blijven bevragen en 
onderzoeken. In het komende werkjaar 
zullen er daarom opnieuw leesgroepen 
zijn die zich buigen over het boek ‘Als 
God renoveert’, zullen we met de RK 
Jongerengroep uit de Claraparochie 
verder gaan en op andere plaatsen 
met nieuwe groepen een Alpha-cursus 
starten, zullen we het Ankerproject weer 
oppakken, zullen we online blijven vieren 
en nog zóveel meer!

Houd het nieuws vanuit de 
parochiefederatie daarom goed in 
de gaten via de nieuwsberichten, het 
parochieblad en/of onze website!

We hopen als pastoraal team van harte 
dat u/jij in de benen wilt blijven òf komen 
om de Drie-ene God: Vader Zoon en 
Heilige Geest, elkaar èn onszelf het 
komende werkjaar (nóg) beter te leren 
kennen op onze geloofsweg in het Licht 
van Christus. Ik wens ons allen dan ook 
een goed spoor toe!

Kapelaan van Paassen
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De tijd staat niet stil
September heeft voor mij altijd iets treurigs: vakanties zijn 
voorbij, de zomer loopt af, de dagen worden weer korter… Toch 
verdwijnt die stemming meestal alweer snel: een nieuw seizoen 
staat voor de deur, tijd om aan de slag te gaan met nieuwe 
energie, nieuwe ideeën en vooral veel enthousiasme. 

De afgelopen maanden hebben we zeker niet stil gezeten. 
Daarbij zijn er ook stappen gezet op de weg van de 
'parochievernieuwing'. Een voorbeeld daarvan waren de 
avonden waarop we samenkwamen met parochianen die 
eerder het boek 'Als God renoveert' hebben gelezen. 
We hebben gesproken over een visie, en hoe we ermee verder 
kunnen. 

Een aantal projecten die passen binnen het idee van de 
parochievernieuwing zijn inmiddels al gestart. Denk daarbij o.a. 
aan het Ankerproject en de Alpha-cursus. Maar zijn nog tal van 
andere terreinen waarop er ruimte is om te werken aan vitale 
en gezonde geloofsgemeenschappen. 

Op de zaterdagavond voor het feest van onze patroonheilige 
Franciscus van Assisi willen we een officiële start maken met het 
project van parochievernieuwing.  We doen dit in de viering van 
2 oktober om 19.00 uur in Langeraar. Onder andere willen we 
in die viering de mensen voorstellen die de stuurgroep vormen 
voor dit project. In die groep willen we tot concrete plannen 
komen die in de geloofsgemeenschappen vorm kunnen krijgen. 

Allemaal een hele mooie start van het nieuwe seizoen 
toegewenst!

Pastoor Jack Glas

Thuis meevieren: nog altijd mogelijk!
Inmiddels ontmoeten we in het weekend in onze kerken 
alweer steeds meer mensen. En dat doet goed! We zien 
elkaar weer, we bidden samen, we luisteren en na afloop 
praten we na… Door naar de kerk te komen en mee te vieren 
is het voor velen gemakkelijker om het geloof te beleven. 
Daar kan geen tv-viering tegenop. 

Toch blijft het voor velen lastig om naar de kerk te komen. 
Ofwel lukt het gewoon niet meer om naar de kerk te komen, 
ofwel de tijd komt totaal niet uit, ofwel… 

In het afgelopen anderhalf jaar hebben we geleerd dat online 
meevieren via een livestream voor velen een uitkomst is. 
Natuurlijk, het blijft op een afstand dat is en blijft jammer. 
Toch is het een mooie manier om toch mee te vieren, om 
toch verbonden te zijn. Verbonden met God, verbonden met 
elkaar, met onze eigen parochiegemeenschap. 

Ook in de toekomst kunt u daarom gebruik blijven maken van 
de livestreams. Elke zondag om 9.15 uur kunt u meevieren via 
tv.rkgroenehart.nl (YouTube-kanaal 'RKgroenehart'). 

Op veel weekdagen kunt u meevieren via onze Facebook 
pagina ('HH Clara en Franciscus parochiefederatie'). Maandag 
om 7.00 uur, de andere dagen om 9.00 uur. Op een later 
moment 'meevieren' is natuurlijk ook altijd mogelijk.   

Pastoor Jack Glas

Parochiefederatie
Clara & Franciscus Parochiefederatie 



5SAMENstromen • september 2021

Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Liturgische gymnastiek deel III
We hebben (eindelijk?) de woorden gehoord: ‘U kunt plaats 
nemen om te luisteren naar de woorden uit de Bijbel/de Heilige 
Schrift’. In de Rooms-Katholieke kerk geldt dat voor iedere 
dag van het jaar wordt aangegeven welke lezingen die dag 
wereldwijd worden gelezen.

Hoe het was...
Vóór het 2e Vaticaans Concilie was er sprake van een 
eerste lezing -het Epistel-, vrijwel altijd uit de Brieven van de 
Apostelen, gevolgd door een Evangelietekst. Deze lezingen 
waren ieder jaar op dezelfde (zon-)dag van het kerkelijk jaar 
hetzelfde. Als misdienaar moest je na de eerste lezing de 
zware koperen lezenaar met daarop het loeizware Missaal, 
vanuit de kerk bekeken van de rechter- naar de linkerkant 
van het altaar brengen. De bedoeling was dat je dit deed 
zonder te vallen, maar wèl onderaan de altaartreden met een 
kniebuiging richting het Tabernakel; over liturgische gymnastiek 
gesproken…! Dat is (gelukkig) verleden tijd, ook al had zelfs de 
plaats van waar gelezen werd een bepaalde betekenis.

Hoe het is…
Sinds 1969 horen we in de zondagsviering drie lezingen. Deze 
worden in een cyclus van 3 jaren gelezen, onderverdeeld in een 
A-jaar (Mattheus), een B-jaar (Marcus aangevuld met Johannes) 
en een C-jaar (Lucas), veel meer Bijbelverhalen van voor die tijd. 
Dat is een grote verrijking!
Doordeweeks hoort u in principe twee lezingen. Het ene jaar 
een lezing uit het Oude Testament, het andere jaar een lezing 
uit de Brieven, beide gevolgd door een Evangelieverhaal. In de 
sterke tijden (advent, Kerstmis, veertigdagentijd en de paastijd) 
horen we lezingen die ieder jaar terugkomen.

Eerste lezing
We beseffen ons dat niet altijd, maar dit zijn de teksten die ook 
Jezus heeft gehoord en gelezen. Teksten die belangrijk waren 
in zijn geloofsleven en daarmee ook voor ons. Wij kunnen 
Jezus’ Blijde Boodschap beter begrijpen als we ons kunnen 
verplaatsen in de woorden van waaruit Hij leefde.

Antwoordpsalm
Na de eerste lezing volgt een antwoordpsalm. Deze wordt 
gelezen of als ‘tussenzang’ gezongen. De tekst van de psalm 
die volgt op de lezing is bedoeld als een antwoord vanuit ons 
mensen op hetgeen we zojuist hebben gehoord, maar heeft 
een eigen betekenis. Deze beide teksten passen altijd bij elkaar.

De tweede lezing
De tweede lezing (in zondagsvieringen en op Hoogfeesten) 
bestaat uit teksten die komen uit de Brieven van het Nieuwe 
Testament, dus na Jezus’ dood en verrijzenis. Meestal zweeft 

deze tekst een beetje tussen de eerste lezing en het evangelie 
in, omdat de tweede lezing verder gaat waar we de week ervoor 
geëindigd zijn. Behalve in de advent, Kersttijd, veertigdagentijd 
en pasen (de zogenoemde sterke tijden), dan passen de 
lezingen alle drie bij elkaar. Soms werd/wordt de tweede lezing 
weggelaten. Eigenlijk is dat jammer. In de Tweede lezing horen 
we namelijk over de ‘stoeipartijen’ van de eerste christenen 
met het Verrijzenisgeloof, net als wij die nu soms nog steeds 
hebben...    - wordt vervolgd -

Kapelaan van Paassen

Gregoriaans zingen, ouderwets, 
nostalgie of gewoon leuk om te doen?
In Noorden is een groepje zangers rond organist/cantor Niels 
Hofkens-Vianen gestart met het zingen in de Gregoriaanse stijl 
onder de naam Schola Gregorianum. Op tweede kerstdag is dit 
uitgeprobeerd tijdens de eucharistieviering in Aarlanderveen. 
De tweede eucharistieviering die ondersteund werd was in mei 
in Noorden. Met het pastoraal team is afgesproken dat als er 
vijf zondagen in een maand zijn, er op die vijfde zondag ergens 
in de parochie een Gregoriaanse mis wordt gehouden. De 
eerstvolgende is op 29 augustus in Noordeinde (Zevenhoven).

In de Gregoriaanse muziektraditie staat voor elke dag in het 
(kerkelijk) jaar vast wat er gezongen wordt. Alle gezangen zijn 
geënt op de lezingen van die dag en bestaan uit een Introïtus 
(openingspsalm), Graduale en Alleluia (tussen de lezingen), 
Offertorium, Communio en Post-Communio (slotzang). 
Daarnaast worden de ‘vaste’ gezangen Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus en Agnus Dei gezongen. Om voor de kerkgangers meer 
overzicht en herkenbaarheid te geven, wijken we een beetje 
af van de officiële oude vorm. Zo zal de eerste psalm tussen 
de lezingen in het Nederlands zijn en sluiten we ook in het 
Nederlands af. Ook zullen de gebeden rond het altaar (hoewel 
kapelaan Van Paasen het goed beheerst) in het Nederlands 
worden gebeden. 

Het zingen van Gregoriaans wordt traditioneel door mannen 
gedaan en vergt een andere techniek dan normaal. Per strofe 
moet de klank doorgaan zodat de zangers zonodig om beurten 
adem halen. Ook is het notenschrift anders. Een normale 
notenbalk heeft vijf lijnen en ronde noten. Het Gregoriaans 
kent een balk met vier lijnen en vierkante noten met haar eigen 
regels van volgorde en versieringen. 
Is uw interesse gewekt en overweegt u om mee te zingen? 
Neem dan contact op met Niels (nhofkens@windowslive.com) 
of met Hans Brouwer (broha17@planet.nl).

Hans Brouwer
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Eerste Heilige Communie 2022

Nadat we door het coronavirus het programma 2019/ 2020 
niet af konden maken en het programma 2020/2021 niet 
eens gestart zijn staan we inmiddels te popelen om weer aan 
de slag te gaan. Dit seizoen gaat door! 

Mochten er door eventuele maatregelen geen fysieke bijeen-
komsten mogelijk zijn, gaan we voor een plan B en zullen we 
met een digitaal programma komen. 

De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd, mocht u deze niet 
ontvangen hebben, zie dit artikel dan als uitnodiging voor ‘Het 
Anker’? 

In het Anker is het hele gezin welkom. Vanaf november gaan 
kinderen 4 t/m 12 jaar én ouders onder leiding van enthou-
siaste medeparochianen en de pastors op zes zondagochten-
den aan de slag. In de Bijbelverhalen, spelletjes, liedjes, de eu-
charistie en de gemeenschap ontmoeten we Jezus en kunnen 
we iets van God ontdekken

Voor de kinderen vanaf zeven jaar is het meteen de voorbe-
reiding op de Eerste Heilige Communie. 

Voor verdere informatie, aanmelden voor het Anker of de 
informatieavonden verwijs ik u naar www.rkgroenehart.nl/
het-anker/

Met vriendelijke groeten, het Anker-kernteam 
Pastor Marjo Hoogenbosch, Marzena Disseldorp, Diana Heemskerk

Mijn ervaring met de Alpha-cursus (digitaal) 
Al eerder had ik erover gehoord. Wat mijn aandacht trok, was 
het concept; dat wil zeggen, met elkaar een gezellige en lek-
kere maaltijd en daarmee onderlinge saamhorigheid ervaren, 
het idee dat er voor ons gekookt wordt, als vorm van gastvrij-
heid, de ontmoeting met andere mensen en samen van ge-
dachten wisselen over geloofsonderwerpen.

Ik had mij voorgenomen om bij de eerste gelegenheid mee 
te doen. En toen kwam de uitnodiging om de Alpha-cursus 
digitaal te doen. Ik heb mij direct aangemeld, hoewel ik bang 

was dat de digitale variant zijn doel voorbij zou schieten. Hoe 
positief blijkt de praktijk te zijn.

Al vanaf het eerste moment voelde ik de onderlinge saamho-
righeid. Ik heb het heel leuk ervaren om andere mensen (digi-
taal) te ontmoeten. Dat kopje koffie en een koekje kon ik thuis 
ook wel pakken. De avonden begonnen met een ontspannen 
spel, dat meestal op de lachspieren werkte. Daarna volgde 
een inspirerend filmpje over ons leven en het christelijk ge-
loof. Dat ging bijvoorbeeld over onderwerpen als:
- Is er meer?
- Wie is Jezus?
- Bidden, waarom en hoe?
- Hoe kun je geloven in deze tijd?

Daarna kon ieder daarover zijn/haar eigen mening geven in 
de groep. Het feit dat iedereen luistert zonder oordeel is ge-
woon een weldaad. Alpha heeft mijn leven verrijkt. Ik zou het 
iedereen gunnen.

(In het najaar start een nieuwe 
Alpha-cursus. Aanmelden via 
info@rkgroenehart.nl)

Cor Rijkelijkhuizen

Leesgroep 'Als God Renoveert'
In de vorige Samenstromen stond al een uitnodiging om mee 
te doen met de nieuwe leesgroep in het najaar van het boek 
'Als God renoveert' van James Mallon. Er zijn al 4 leesgroepen 
geweest. Dat betekent dat al bijna 60 mensen met het pas-
toraal team heeft mee gelezen. Vanuit deze leesgroepen zijn 
veel ideeën gekomen om stap voor stap te werken aan paro-
chievernieuwing. Over dat laatste hoort u binnenkort meer.

Wilt u ook met een leesgroep meedoen? Geef u dan op voor 
één van beide locaties via info@rkgroenehart.nl of 
0172-609538. Het boek krijgt u van de kerk cadeau.

Waar en wanneer?
• H. Franciscusparochie – familiezaal Petruskerk.
 Woensdag 20 oktober, 3, 10, 17 en 24 november van 19.30 

uur tot 21.00 uur
• H. Claraparochie – ’t Achterom Aarlanderveen 
 (naast de kerk)
 Donderdag 21 oktober, 4, 11, 18 en 25 november van 
 19.30 uur tot 21.00 uur

Diaken André van Aarle

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus verdieping
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Clara & Franciscus Verdieping

Geloofsvraag

Heeft Maria ook een vader en moeder?
Over de ouders van Maria staat niets in de Bijbel. Er is wel 
een voorloper van het evangelie dat vertelt over de geboorte 
van Maria. Hierin vertelt Jakobus dat Maria de dochter is van 
Joachim en Anna. 

Joachim wordt voorgesteld als een rijke, vrome man uit de 
stam Juda. Hij en zijn echtgenoot Anna zijn kinderloos en het 
paar heeft daar veel verdriet over. 

Als bij een feestdag Joachim zijn offergaven naar de tempel 
brengt, wordt hem gezegd dat hij moet wachten omdat hij 
geen nakomelingen heeft. Daarop trekt hij zich bedroefd 
terug in de woestijn, slaat er zijn tent op en blijft daar veertig 
dagen en nachten in vasten en gebed. 

Ook zijn vrouw Anna bidt om zegen en vruchtbaarheid. Een 
engel verschijnt haar en laat weten: 'Anna, Anna, de Heer 
heeft uw gebed verhoord, Gij zult ontvangen en baren, en 
heel de wereld zal over uw nakomelingschap spreken.' En ook 
Joachim ontvangt een boodschap: 'Joachim, Joachim, de Heer 
God heeft uw gebed verhoord. Daal af van hier, want zie, uw 
vrouw Anna zal zwanger worden.'

En als Joachim terugkeert, treffen zij elkaar onder de Gouden 
Poort van Jeruzalem, waar zij elkaar innig omhelzen.

Anna baart een dochter, die zij Maria noemt en koestert met 
grote zorg en gebed. Op 4-jarige leeftijd brengen ze haar naar 
de Tempel, waar zij zich tot haar 13e jaar toelegt op de dienst 
aan God en de studie van de Tora. In de vele afbeeldingen 
van het bezoek van de engel Gabriël aan Maria, zie je haar 
daarom vaak met een boek. 

Op woensdag 8 september vieren we het feest van Maria’s 
geboorte, om 19.00 in de kerk van Rijpwetering.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Sint Christoffel
Het moest er een keer 
van komen als oud in-
woner van Roermond. In 
Roermond is alles Chris-
toffel zelfs het bier en 
het gebak. We noemen 
hem liefkozend in het 
Roermonds dialect, ‘sjtuf’ 
zo diep zit de Roermonds 
liefde voor sint Christof-
fel.

De meest gangbare versie van zijn levensloop vertelt de vol-
gende legende. Het vertelt het verhaal van een reus die reizi-
gers op zijn schouders zet om ze door een wild stromende ri-
vier naar de overkant te leiden, in de hoop daarmee in dienst 
te kunnen treden bij de machtigste heerser ter wereld. 

Toen hij op een zekere dag een kind wilde overzetten werd 
dat tijdens de tocht door de wilde rivier steeds zwaarder, 
zodat Christoffel en het kind dreigden te verdrinken. Toen hij 
het kind vroeg waarom het zo zwaar was zei het kind; 'Ik ben 
Christus, je draagt de hele wereld op je schouder.' Meteen 
herkende hij zijn Schepper en liet zich dopen. Na een tijd als 
prediker rondgetrokken te hebben stierf hij de marteldood.

Op de meeste sleutelhangers staat Christoffel afgebeeld 
als de ‘grote vriendelijke reus’ zoals wij hem kennen in een 
stroompje met boomstam in de rechterhand en Jezus op zijn 
linkerschouder. Dat is de westerse interpretatie die in schril 
contrast staat met de oosterse voorstelling van Christoffel 
als ‘kynokephalos’ , de reus met een hondenkop. Deze zou 
priesters begeleid hebben en werd door hen gedoopt en kon 
daardoor spreken met een menselijke tong. Hij preekte, ver-
richte wonderen en bekeerde de Romeinse keizer Decius net 
voordat hij de marteldood zou sterven. Op iconen en in de 
iconografie wordt Christoffel daarom altijd met een honden-
kop afgebeeld.

Tot slot het alom bekende sint Christoffellied (op de me-
lodie van: Zomaar een dak boven wat hoofden.)
1. Gij droeg een kind hoog op uw schouders 
 Veilig naar de overkant.    
 Stromen en wind, pijnen en plagen   
 Brachten u naar het nieuwe land   
 Hij liet u gaan door stromen en strijd  
 Het kind dat u dit vroeg     
 Was Christus die gij droeg.   

2.  Gij deed ons voor, ’t leven te dragen
 Dwars tegen pijn en wanhoop in.
 Met vaste voet God te behagen
 Gaf aan u leven alle zin
 Hij leidt u gaan uit ‘t  aardse bestaan
 De hemel tegemoet
 ’T was Christus die gij droeg

3. Gij man van God, hemelse pelgrim
 Zetelt nu in Gods heiligdom
 Leer ons ’t gebod andr’en te dragen
 Waak over onze levensbaan
 Sta aan het eind van ons bestaan
 En draag ons dan voorgoed
 De hemel tegemoet.

Niels Hofkens-Vianen
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Als God renoveert
‘We moeten elkaar helpen, inspireren en bruggen 
bouwen naar mensen buiten de kerk’

Op uitnodiging van pastoor Glas namen de 23-jarige Yoran van 
der Pijl (Ter Aar) en 21-jarige Merel van der Hoorn (Leimuiden) 
deel aan de leesgroepen die het laatste kwartaal van 2020 in 
Roelofarendsveen en Langeraar vijfmaal bijeenkwamen om het 

boek ‘Als God renoveert’ samen te bespreken. Yoran, die bin-
nenkort afstudeert in Fiscaal Recht, woont in Rotterdam maar 
is altijd actief gebleven binnen zijn kerkelijke gemeenschap 
onder andere door het lid te zijn en later leiding te geven aan 
de tienergroep Rock Solid. ‘In het boek vertelt de Canadese 
priester Mallon over de revitalisering in zijn kerk die wel heel 
succesvol verliep. We kunnen daar sceptisch tegenaan kijken 
maar sommige aspecten snijden wel degelijk hout. We moeten 
in de kerk zelf een goede basis hebben, voor ons geloof uit-
komen en elkaar helpen, inspireren en bruggen bouwen naar 
mensen buiten de kerk. Als we blijven berusten in leegloop en 
vergrijzing gebeurt er niets. Als we allemaal één nieuw iemand 
meenemen, groeit de gemeenschap snel.’

Acoliet
Waar Yoran actief bleef binnen Rock Solid vond Merel haar 
plek, na misdienaar te zijn geweest, als acoliet in de vieringen 
van de parochie in Leimuiden. Ze woont nog thuis en begint 
aan haar derde jaar Journalistiek in Utrecht. Ze vond het inte-
ressant om er achter te komen wat ze als kerk konden doen 
om mensen uit te nodigen in plaats van af te schrikken. ‘Voor 
mij klonken de ervaringen van Mallon soms wel als een futuris-
tische droomwereld: 1000 mensen in onze parochie? Maar als 
het niet zo kan, hoe dan wel? Nieuwe inzichten zijn prima maar 
ik zie het dan graag daarna uitgewerkt in concrete acties en die 
moeten komen uit vervolgbijeenkomsten. Die ga ik dan ook 
zeker bijwonen. Het boek heeft me ook wel hoop gegeven dat 
het wel kan en dat we daarin ook moeten blijven geloven.’

Vervolgbijeenkomsten
Alfacursussen en Het Ankerproject noemen Yoran en Merel 
als manieren om elkaar en anderen te inspireren. Ze zien ook 
veel heil in goede communicatie binnen de parochies onder-
ling over de activiteiten die georganiseerd worden. Beide jonge 
mensen zien uit naar een toekomst waarin de kerk nog meer, 
ook het gebouw, haar roeping vervult binnen de gemeenschap: 
het geloof binnen en buiten de kerk uitdragen.

Judy Wagenaar

Clara & Franciscus Ontmoeting

Woubrugge – Twee leesgroepen bestudeerden eind 2020 het boek 'Als God renoveert' van de Canadese priester James 
Mallon. Hierin vertelt hij over de revival in zijn eigen parochie waar bijeenkomsten met 1000 man geen uitzondering wa-
ren. Moeten we hier sceptisch tegen aan kijken of er iets van leren? Voor deelnemers Merel en Yoran betekende het in 
ieder geval een wake-upcall. Beide jonge mensen gooien ook hierna de handdoek niet in de ring en blijven geloven in een 
toekomst voor hun kerk.

Ontmoeting
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Basismodule Pastoraat 

Begin juni tot half juli hebben wij de ba-
sismodule Pastoraat mogen volgen. De 
cursus bestond uit 5 avonden en deze 
werden door pastor Heleen van de Reep 
verzorgd. De eerste avond hebben we 
gebruikt om erachter te komen wat pas-
toraat nu precies is. We hebben geleerd 
dat pastoraat zielzorg is; ‘we zijn bezield 
geraakt van Jezus en daarom willen we 
zorgen vanuit bezieling’. Het gaat om 
omzien naar elkaar en omzien naar an-
deren.

In georganiseerde werkvormen zijn er 
verschillende groepen vanuit waar we 
dit kunnen doen als vrijwilliger zijnde, zo 
heb je bijvoorbeeld
• een parochiële welkomstgroep
• een zieken(huis) bezoekgroep
• een ouderenbezoekgroep
     
De andere avonden hebben we besteed 
aan hoe je contact kunt maken en welke 
soorten contact er zijn. Hoe je tijdens ge-
sprekken gebruik kunt maken van ‘tools’ 
om op een prettige manier met elkaar 
in gesprek te kunnen komen. ‘Laat OMA 
thuis’ is zo een ‘tool’ het staat eigenlijk 
voor: vermijd Oordelen, Meningen, Ad-
viezen.

Ook hebben we met elkaar geoefend 
aan de hand van verschillende casussen. 
Dit was ontzettend waardevol omdat 
we daar zoveel van geleerd hebben en 
daarnaast was het ook ontzettend leuk 
om te doen! Pastor Heleen van de Reep 
heeft deze cursus op een hele prettige 
manier gegeven, zo heeft zij voor extra 
materialen gezorgd ter verduidelijking 
en hebben wij nog een avond met elkaar 

in september voor extra verdieping! Be-
dankt, Heleen. Ook willen wij onze dank 
uiten naar Ada van Boheemen voor het 
mogelijk maken van deze module in ’t 
Achterom’! Dat wordt enorm gewaar-
deerd.

Met vriendelijke groet,
Piet, Mariska, Monique, Ed, Ria, Diana en 
Kirstin

In dankbaarheid 
terugkijken…
Een bekende uitspraak luidt: 'Partir c'est 
mourir un peu, c'est mourir à ce que l'on 
aime.' Letterlijk vertaald is dat: 'Weggaan 
is een beetje sterven, dat is sterven aan 
wat men liefheeft.' Deze woorden gelden 
zeker ook voor Jan Houdijk. Hij heeft 
zich 25 jaar met hart en ziel ingezet om 
diverse soorten vieringen te leiden op 
momenten dat er geen pastorale kracht 
beschikbaar was. Maar zoals priesters en 
diakens op leeftijd met emeritaat gaan, 
zo hebben we als geloofsgemeenschap 
van Aarlanderveen op zondag 8 augus-
tus in een goedbezochte viering afscheid 
genomen van Jan Houdijk in zijn hoe-
danigheid als voorganger. Wij zijn hem 
enorm dankbaar voor alle jaren inzet! Jan 
heeft aangegeven op een aantal andere 
vlakken nog graag zijn steentje te blijven 
bijdragen. Dat waarderen we zeer en 
daarom zeggen we niet alleen ‘Bedankt’ 
maar ook van harte: tot ziens!

Kapelaan van Paassen

Kinderkerk
Op zondag 27 juni hebben we de Petrus 
& Paulusdag gevierd. Ook de kinderen 
waren in deze viering van harte welkom. 
Deze kinderkerk stond uiteraard in het 
teken van Petrus & Paulus.  Omdat de 
viering buiten was zijn wij deze keer de 
kerk in gegaan en konden we de beelden 
van Petrus & Paulus goed bekijken om 

wat meer over ze te weten te komen. 
We zijn begonnen met een verhaal en 
daarna kregen de kinderen een blad met 
woorden/plaatjes die meer vertelden 
over Petrus & Paulus. De kinderen moes-
ten invullen wat bij wie hoorden. Met 
elkaar is dit goed gelukt. Het was een 
mooie afsluiting voor de zomervakantie.
Na de zomervakantie hebben we weer 
nieuwe data gepland voor de kinderkerk 
en wel op
•  zondag 12 september
• zondag 24 oktober (oogstdankviering)
•  zondag 12 december (3e week van 
 de Advent)  
•  zondag 6 februari (kinderzegen)

Alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 
zijn van harte welkom!

Clara parochie 
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Helaas zijn twee van onze werkgroep-
leden gestopt. We willen de kinderkerk 
graag in stand houden, daarom zijn we 
op zoek naar nieuwe werkgroepleden 
die ons hierbij kunnen helpen. Heb je 
interesse en wil je graag weten wat het 
inhoudt, neem contact op met Sandra de 
Jong (06-11844427) of kom een keer mee 
met de kinderen naar ’t Achterom naar 
één van onze bijeenkomsten.
Tot na de zomervakantie!

Werkgroep kinderkerk

Afsluiting van het seizoen 
van ons koor Lord’s Voice

Ook dit jaar is er door de corona niet de 
gelegenheid geweest om met het hele 
koor te kunnen zingen, een heel gemis. 
Daarom is er besloten om ondanks alles 
wél de slotavond (op gepaste wijze) door 
te laten gaan, mits het droog zou blijven.
 
Geweldig, weer even met elkaar, even 
ouderwets babbelen alsof de corona 
nooit bestaan had. Met het combo in de 
achtertuin van de pastorie,(anderhalve 
meter regel) ons beste beentje voor ge-
zet en heerlijk hebben we enkele oude 
liedjes gezongen. Wat kan zingen je 
dan blij maken! Het gaf het ouderwetse 
gevoel terug. De melodieën zoals, m’n 
opa, de malle molen of het kleine café 
aan de haven en noem maar op, klonken 
luid door de tuin. En om eerlijk te zijn: 
we voelden ons ook een beetje als in dat 
kleine café zo mooi bezongen wordt. Zo 
gemoedelijk en ongedwongen. We kijken 
allemaal heel goed terug op deze avond.

Lord’s Voice

Lord’s Voice gaat door!
Zo vlak voor de zomervakantie is er voor 
Lord’s Voice toch nog een gezellige af-
sluiting van het seizoen. U zult zich mis-

schien afvragen in welk seizoen?
De dirigent, een deel van het combo en 
een aantal zangers is ook in corona tijd 
doorgegaan met repeteren om 1 keer 
in de maand een door Lord’s Voice ge-
maakte viering van een muzikale noot te 
voorzien. 

Voor de meesten van ons was het een 
jaar zonder repetities of gezongen vierin-
gen, daarom was een gezellig samenzijn 
meer dan welkom. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee en  een glaasje 
(fris)drank werd lief en leed met elkaar 
gedeeld en natuurlijk werd er ook nog 
even gezongen. Heerlijk buiten in het 
avondzonnetje. De buren hebben vast 
van ons genoten, want zingen waren we 
nog niet verleerd (de 2e stem echter wel 
?). Zin om ook eens mee te zingen? Op 
29 augustus verzorgen wij weer een vie-
ring en hopelijk kunnen we de repetities 
in september weer helemaal hervatten. 
(maandagavond 19.30 u, ‘t Achterom)

Yvonne van der Zwet

Afscheid Anja Rodenburg

Op 28 juli heeft de BCP en de pastoraat-
groep in de pastorie afscheid genomen 
van Anja Rodenburg, die acht jaar lang 
gewerkt heeft op het secretariaat van 
onze parochie. Elke woensdagmorgen 
was zij trouw aanwezig om naast de vele 
administratieve werkzaamheden, met 
name de verzorging en uitvoering van de 
opgegeven misintenties, in goede banen 
te leiden.

Ada van Boheemen bedankte Anja na-
mens de BCP en de pastoraatgroep voor 
haar werk en inzet gedurende al deze 

jaren, met een bloemetje en een cadeau-
bon. Namens de medewerkers van het 
secretariaat sprak Ria Helling een woord 
van dank voor de jarenlange samenwer-
king en kreeg Anja ook van Doke, Wil en 
Ria een bloemetje.

Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand 
die de taak van Anja op zich wil nemen.
Dus schroom niet en meld je aan om als 
vrijwilliger op woensdagochtend een paar 
uurtjes te helpen op het secretariaat.

Oktober: maand van de 
rozenkrans 

De maand oktober is, naast de mei-
maand, een periode waarin de Kerk 
een speciale devotie voor Maria heeft. 
Voor de eucharistieviering van iedere 
woensdagochtend in de maand okto-
ber is er de gelegenheid om samen de 
rozenkrans te bidden. Het gebed start 
om half negen, voorafgaand aan de mis 
van negen uur in de Petrus & Paulus 
kerk van Aarlanderveen.  Dit is één van 
de verschillende manieren om in gebed, 
liturgie en geestelijk leven je dichterbij 
de Moeder Gods te kunnen begeven.

Wees gegroet, Maria, vol van genade. 
De Heer is met U.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw 
schoot.

Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons, zondaars, 
Nu en in het uur van onze dood. 
Amen.

Patrick Hofkens-Vianen

       Lief en leed

Overleden
1 augustus      Anna Martina Petronella Lek van der Hoorn                59 jaar

Gedoopt
15 augustus      Ilana Maria van Egmond  dochter van William van Egmond en  
   Femke van Egmond- Arends

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

AarlanderveenH H Petrus en Pauluskerk
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Jaarafsluiting kinder-
koor met een bijzonder 
jubileum 
Zaterdag 10 juli was het zover, tijd 
voor het jaarlijkse uitje van kinderkoor 
de Vrolijke Noot uit Langeraar. Een 
bijzondere dag, want we nemen aan 
het einde van dit koorjaar afscheid van 
onze oudste koorleden Bianca, Anoek 
en Merel. We hebben heerlijk weer 
om naar de midgetgolf te gaan. Aan 
het einde van de middag valt er wel 
wat regen, maar dat mag de pret niet 
drukken.

In het koetshuis eten we lekkere friet-
jes en hebben we nog een repetitie. 
Dan sluiten we af met de viering om 
19.00 uur. Aan het einde van de vie-
ring wacht Bianca Loos nog een mooie 
verrassing. Ze wordt door kapelaan 
Van Paassen en dirigent Chantal speci-
aal naar voren geroepen omdat zij 5,5 
jaar bij het kinderkoor gezongen heeft, 
en daarbij ook nauwelijks een repetitie 
heeft overgeslagen. Een bijzondere 
prestatie, waarvoor ze dan ook een 
echte onderscheiding ontvangt. Ze 
krijgt het gouden kinderkoor mijtertje 
opgespeld en krijgt de bijbehorende 
oorkonde. Natuurlijk ondersteunen 
we dit met een hard applaus!

Dirigente Chantal Keijzer

OPROEP! Werkgroep 
Heilig Vormsel 
Ik zit al heel wat jaren in de werkgroep 
van het Heilig Vormsel maar wil daar 
nu mee gaan stoppen, dus ik ben op-
zoek naar iemand die het leuk vindt 
om met kinderen van 12 jaar over 
geloof te praten. We werken met een 
mooi project; Vormselkracht. 

Op weg naar het Heilig Vormsel zit 
hier door middel van verhalen en op-
drachten een mooie opbouw in. Heb 
je interesse in deze doelgroep of wil je 
meer weten bel of mail me dan Kari-
nadeheij@gmail.com  0172-604710   

Karina Hoogervorst

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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Nieuwe leden koor Spirit
Vind jij het leuk om te zingen en ben je 
12 jaar of ouder? Kom dan eens kijken 
bij Koor Spirit in Langeraar!

Koor Spirit is een nieuwe weg ingesla-
gen. Het koor bestaat uit 4 meiden en 
1 jongen en is onder leiding van een 
nieuwe dirigent, Greetje de Haan. 

Op donderdagavond repeteren wij van 
19.30 uur tot 21.30 uur in het koets-
huis naast de kerk. Wij vinden het leuk 
als jij een keertje mee komt zingen om 
te ervaren hoe leuk het is. Hopelijk 
zien wij je dan! Heb je nu al vragen, 
dan kun je contact opnemen met 
Maxime van der Hoorn, e-mailadres: 
jongerenkoorspirit@gmail.com

Maxime van der Hoorn

Zingen met Jubilans
Heerlijk met elkaar zingen, wil toch  
iedereen? Dit doen we met met zorg 
uitgezochte liederen en de professio-
nele begeleiding van Manon en Wim. 
We hebben een groepje enthousiaste 
mede zangers. Met geduld en aan-
dacht wordt het excuus ‘Ik kan niet 
zingen’ onderuit gehaald. 
Geloof je me niet? Dan moet je het 
maar komen ervaren. We gaan in 
september gewoon weer beginnen en 
zijn benieuwd naar wat het zingen jou 
brengt. Namens Jubilans een vriende-
lijke groet van Liesbeth en mocht je 
meer info willen (natuurlijk wil je dat) 
bel dan met Manon op 06-47316736. 

Stilte-en aandacht 
meditatie
Na de weldadige rust van de zomer 
gaan we 15 september weer van start 
met de meditatie-groepen. Er zijn drie 
groepen, op woensdagochtend en 
avond en op donderdagavond. 

Weer echt bij elkaar in het Koetshuis 
in Langeraar. Wellicht dat de online 
geleide meditaties ook door blijven 
gaan (welke je kunt vinden op You-
Tube als je zoekt op mijn naam). Maar 
het samen mediteren heeft toch zeker 
een meerwaarde, dus wees welkom. 
Er zijn nog een paar plekjes, maar 
meldt je wel even aan. 

Warme groet, Liesbeth van Woudenberg 
06-28256286 

LangeraarH. Adrianuskerk

       Lief en leed

Overleden
13 juni Henrica Klazina de Rijk- Egberts  98 jaar
2 juli Louis Hoogeveen  59 jaar
2 juli Adriana Cornelia Koeleman- van der Hoorn  99 jaar
4 augustus Jacoba Catharina Geertruida Valentijn- Huigsloot 90 jaar 

Gedoopt
4 juli Lucjan Olaf Bryl, zoon van Mariusz Bryl en Anna Bryl- Perlowska

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Vanaf de Adrianustoren

• De vakantietijd is ten einde, scholen zijn weer begonnen. We pakken de 
draad van school, werk en vrijwilligerswerk weer op en wensen u/jullie 
daarbij succes en alle goeds.

• Door de inzet van een aantal gastvrouwen en gastheren was onze kerk 
deze zomer opengesteld Een dank je wel aan onze vrijwilligers die het 
ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt dat mensen onze mooie kerk 
hebben kunnen bezichtigen.

• Op zondag 5 september is om 11.15 uur de Adrianusviering. Onze pa-
troonheilige! Om dit en het begin van het nieuwe schooljaar te vieren, 
hopen we ook ouders met hun kinderen van Aeresteijn te begroeten in 
de kerk. Als alles goed blijft gaan met corona is er na de viering koffie 
drinken.

• Op zaterdag 11 september is het Open Monumentendag. Onze kerk is 
open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Diverse activiteiten vinden plaats. Om 
13.00 uur zal de toren op ludieke wijze opnieuw ingezegend worden. 
Meer informatie vindt u elders in dit blad.

• Zondag 12 september worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Wij hopen op mooi weer.

• Op zondag 19 september wordt er in het kader van onze federatie een 
leuke fietstocht georganiseerd! Startpunt ook bij onze kerk. 

 Meer informatie vindt u bij het algemene deel.
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Fietstocht en klaverjassen
Nu de coronaperikelen wat meer onder 
controle zijn, gaan we weer van start 
met onze activiteiten. 

Onze eerste activiteit is op zondag 12 
september. Dan organiseren we de jaar-
lijkse fietstocht ‘Samen uit op de fiets’. 
De tocht van circa 30 km is geschikt 
voor jong en oud en voert ons door 
de mooie omgeving van Nieuwkoop. 
Onderweg is een controlepost met een 
heerlijke versnapering. De finish is bij 
De Shelter, het clubhuis van de scou-
ting. Daar kunt u gezellig, onder het 
genot van een drankje, een pannenkoek 
en een sateetje, bijkletsen. Hebt u zin 
in een leuke gezellige fietstocht? U bent 
van harte welkom! Start is tussen 11.00 
en 13.15 uur vanuit De Pastorie, Dorps-
straat 35, Nieuwkoop. Kosten van deel-
name zijn 3 euro voor een volwassene 
en 1 euro voor een kind t/m 15 jaar. 
Naast de fietstocht beginnen we in sep-
tember ook met het klaverjassen. Heeft 
u zin in een gezellig avondje uit? Dan 
bent u vrijdag 24 september van harte 
welkom in het Parochiehuis, Dorps-
straat 39 in Nieuwkoop. Dan start het 
klaverjasseizoen en kunt u elke maand 
weer gezellig klaverjassen. We beginnen 
om 20.00 uur en spelen 3 potjes op zijn 
Rotterdams (verplicht gaan en maatslag 
introeven). Tussendoor kunt u gezellig 
bijkletsen en genieten van een hapje en 
een drankje. Deelname kost 3,50 euro. 
De zaal is open vanaf 19.40 uur. 

De andere kaartavonden van dit sei-
zoen zijn op 22 oktober, 12 november, 
17 december,14 januari, 11 februari, 11 
maart en 8 april. We hopen dat u er bij 
bent. De opbrengst van onze activiteiten 
wordt gebruikt voor het onderhoud van 
de kerk.

De Mariakapel is open van 10 tot 12 
uur, zodat u vooraf even een kaarsje 
kunt opsteken.

Hartelijke groet!
Activiteiten Comité RK-Kerk Nieuwkoop

St. Jozef 
Het laatste beeld dat gerestaureerd 
werd door de Belgische restauratrice 
Oana Ciubotariu is het beeld van st. 
Jozef dat rechts op het priesterkoor zijn 
vaste plek heeft. Ook dit beeld is weer 
schitterend geworden. Het zal eerst 
worden neergezet op het priesterkoor, 
vlak bij het ook zo mooi gerestaureerde 
beeld van het Heilig Hart. U kunt het 
dan van dichtbij bewonderen. Alle vier 
de beelden zijn nu klaar. Ze zijn gefinan-
cierd door het activiteitencomité en een 
sponsor. Heel erg bedankt daarvoor! 
Doe ook mee aan de kaartavonden en 
de fietstocht. Met uw deelname beleeft 
u niet alleen het nodige plezier, maar 
draagt u ook bij aan dit soort werk-
zaamheden. 

BCP
Van Nieuwkoop naar 
Nieuwkuijk, en door naar 
Drunen
In het vorige parochieblad stond een 
stukje over het vertrek van Peter en Rita 
Oorthuizen naar elders. Dat klopt. Eind 
januari gingen de laatste spulletjes in de 
verhuiswagen en hebben wij ons dier-
baar Nieuwkoop achter ons gelaten.
In de bijna dertig jaar dat wij daar ge-
woond hebben, zijn wij echt wel ver-
knocht geraakt aan dat dorpje aan de 
plas. 

Maar toch, het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Omstandigheden veran-
deren, we worden allemaal ouder en 
dan…… als dan de werksituatie dras-
tisch verandert, ga je je afvragen hoe je 
je de rest van je leven wil inrichten. Alle 
kinderen zijn ondertussen uitgevlogen 
en verspreid over heel Nederland. We 
kunnen niet echt wennen aan altijd die 
wind en die veengrond. Ik begon toch 
wel terug te verlangen naar de zand-
grondbossen uit mijn jeugd. En Rita 
heeft ook nog de geur van warm zand 
en pijnbomen in haar geheugen.

Als dan een gouden kans voorbij komt 
om te gaan werken als vrijwilliger op 
een congrescentrum waar wij al vaak 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

kwamen, en nog wel in Brabant, dan ga 
je er wel eventjes voor zitten.

Maar waar dan, hoezo, wat, waarom?
Congrescentrum Mariënkroon is een 
voormalig cisterciënzerabdij en -kloos-
ter in Nieuwkuijk, vlakbij Den Bosch. 
Mariënkroon wil een ontmoetingsplek 
zijn voor vrede, solidariteit, verbinding, 
dialoog en eenheid. Dit uit zich onder 
andere in vredeseducatie, integratie en 
dialoog met vluchtelingen, economie 
van gemeenschap, jeugdcongressen in 
samenwerking met scholen, gemeen-
schapsspiritualiteit, open kerstactivitei-
ten, gezamenlijke gebedsmomenten, 
oecumene, interreligieuze ontmoetin-
gen, ecologie, duurzaamheid, natuur-
educatie, kunst en cultuur, verdieping 
door middel van lezingen, cursussen en 
studiedagen. Het centrum wordt gerund 
door een paar beroepskrachten, maar 
ook door een grote groep vrijwilligers. 

De gemeenschap van vaste bewoners 
bestaat uit ruim 60 personen, van wie 
ongeveer de helft op het terrein is 
gehuisvest. De anderen wonen in de 
directe omgeving. Onder de bewoners 
zijn christenen van verschillende ker-
ken. Veel van de bewoners zetten zich 
in voor de ontvangst van gasten en het 
onderhoud van gebouwen en terrein. 
Zo ben ik druk bezig met onderhoud 
van gebouwen en systemen. Ook houd 
ik me bezig met beheer van energie en 
water. Rita helpt geregeld in de keuken 
en in de bediening en wordt nu inge-
werkt om alle koffiemachines te verzor-
gen.

Wij wonen in Drunen, een dorpje 6 km 
van het centrum vandaan. Het huis wat 
we gevonden hebben ligt aan de uitlo-
per van een park. Werkelijk prachtig. 
Maar zoals alle huizenkopers vandaag 
de dag weten, je moet beslissen in 20 
minuten of je verder wil met de koop. 

En zoals bijna altijd valt het dan toch 
tegen als het hele huis leeg is. Na drie 
dagen eigenaar van het huis, gingen 
ook nog alle winkels dicht. Niets kunnen 
bekijken, geen keuken uitzoeken, best 
heftig.

Maar nu is dat voor het grootste deel 
achter de rug. De badkamer en keuken 
zijn nagenoeg klaar, alle kamers gestuct 
en geschilderd. De dozen die nog vol 
zijn, staan op zolder, zodat we die niet 
steeds zien. Het zijn 6 heel drukke 
maanden geweest. We voelen ons echt 
op ons plek, echt thuis. Maar het leven 
is wel erg veranderd, dus er gaat vaak 
veel door ons hoofd. Dat vertellen we 
nog wel eens. Want Nieuwkoop afgeslo-
ten? Nooit. Dat blijft doorgaan.

Peter en Rita Oorthuizen

Vanuit de pastoraatgroep

Als u dit leest is de schoolvakantie al 
weer ten einde.

We gaan weer met frisse moed verder, 
hopelijk met steeds minder beperkin-
gen in verband met corona. 
Wij hebben een brief van een bezorgde 
vader gekregen die zich zorgen maakt 
over de toekomst van zijn kinderen 
in de kerk. Géén pastor meer die op 
school (in de klas) komt geen kinder-
koor. Hoe moet het verder met hen? De 
kinderen zijn tenslotte de toekomst. 

Wij, Pastor Heleen v.d. Reep, Wilma de 
Pater en Irma van Eimeren zijn in ge-
sprek gegaan met deze bezorgde vader 
en hebben nagedacht over hoe we het 
voor de kinderen toch een beetje aan-
trekkelijk kunnen maken in de vierin-
gen. We hebben afgesproken dat we de 
kinderen ook aandacht geven door ze 
kort even toe te spreken.

Het is de bedoeling dat u als ouders dit 
aangeeft aan de koster zodat deze dit 
kan doorgeven aan de voorganger.
Vanaf september is er een kinderhoekje 
in de kerk ingericht waar de kinderen 
een kleurplaat kunnen kleuren. De 
kleurplaat heeft betrekking op het evan-
gelie van die zondag.

Zaterdagavond 10 juli  hebben de vier 
vormelingen zich voorgesteld aan de 
parochie. Het was een mooie viering.
Deze vormelingen zullen op vrijdag-
avond 8 oktober het Heilig Vormsel toe-
gediend krijgen door de bisschop. Deze 
viering vindt plaats in de H.H.Petrus- en 
Pauluskerk in Aarlanderveen. Wij wen-
sen Femke, Sjors, Anne en Nadine een 
fijne viering toe.

Het patroonsfeest van onze parochie 
dat plaatsvindt in het weekend van 
14/15 augustus, hebben we verplaatst 
naar zondag 17 oktober om 11.15 uur, 
met een eucharistieviering met kape-
laan B. van Paassen.

In het weekend van 14/15 augustus 
hebben we de concurrentie van de bui-
tenviering bij de grot in Zevenhoven en 
bovendien valt het midden in de school-
vakantie. Vandaar dat wij samen met het 
team hebben besloten om het te verzet-
ten naar 17 oktober. In deze maand den-
ken we extra aan Maria.

We hopen dat er dan meer parochianen 
in de kerk zullen zijn en hopen dat er 
dan weer wat meer mogelijk is zodat we 
gezellig met elkaar kunnen koffiedrin-
ken na de mooie viering.

De pastoraatgroep

       Lief en leed

Overleden
7 augustus Truus v.d. Post-Smoorenburg 86 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Start scholen 
De scholen zijn weer begonnen of 
gaan weer beginnen. Bisschop Van den 
Hende schreef enkele jaren geleden: 
“Onderwijs voor de hele mens: Wij le-
ren omdat we dat nodig hebben voor 
ons leven. De school en het onderwijs 
zijn geen doel op zich. Zij bewijzen een 
dienst aan kinderen en jonge mensen 
die door te leren en zich te ontplooien, 
zich voorbereiden om als volwassenen 
en verantwoordelijke mensen hun 
plaats en taak in de samenleving te kun-
nen innemen en vervullen.’

Wij wensen ouders, kinderen, leraren 
veel succes in het nieuwe schooljaar.   

Vanuit de pastoraatgroep 
Nieuwveen/Zevenhoven
Nu wij dit stukje schrijven, duurt het nog 
een maand voordat u dit onder ogen 
krijgt. Wij hopen dat u een fijne zomer 
heeft gehad. Wij willen u iets vertellen 
over het reilen en zeilen in onze paro-
chiekern. Achter de schermen wordt er 
druk nagedacht over de toekomst van 
de federatie. Zo zijn we vorig jaar ge-
start met verschillende leesgroepen. We 
lezen het boek van de Canadese Father 
James Mallon. Dit boek heet ‘Als God 
renoveert’.

Wereldwijd zien wij dat er minder men-
sen naar de kerk gaan. We willen graag 
dat er weer meer mensen naar de kerk 
gaan, maar dan moet er wel iets gebeu-
ren. Zo zijn we ook in Nederland bezig 
om te kijken hoe we dat kunnen doen.
In onze Clara en Franciscus Federatie 
zijn daarom de mensen van de lees-
groepen bij elkaar gekomen en in over-
leg met het pastoraal team zoeken we 

een weg naar vernieuwing. Dat gaat niet 
van de ene op de andere dag, dat is een 
proces. In het najaar komen er weer 
nieuwe bijeenkomsten waarin het boek 
wordt besproken. Als u zich aanmeldt, 
dan krijgt u dit boek van de parochie. 
Het is echt een inspirerend boek, het 
geeft veel nieuwe inzichten en ideeën.

U kunt zich voor eind september aan-
melden bij het centraal secretariaat: 
info@rkgroenehart.nl onder vermelding 
van uw naam, e-mail en telefoonnum-
mer. 

In de H. Franciscusparochie zijn de 
avonden in de familieruimte achter de 
Petruskerk in Roelofarendsveen van 
19.30 tot 21.00 uur.

De datums zijn: 
20 oktober, 3, 10, 17 en 24 november.
In de H. Claraparochie zijn de avonden 
in het ’t Achterom bij de HH. Petrus en 
Pauluskerk in Aarlanderveen van 19.30 
tot 21.00 uur. De datums zijn 21 okto-
ber, 4, 11, 18 en 25 november.

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

Voortgang 
Actie Kerkbalans in 2021
Bij het schrijven van dit stukje begin 
augustus is een bedrag van ruim   
€ 29.000,- ontvangen.
 
Van de bijna 1000 brieven die wij eind 
januari verstuurd hebben is door onge-
veer 33% van de parochianen een bij-
drage overgemaakt. In 2020 heeft ruim 
30% van de parochianen een bijdrage 

overgemaakt voor de H. Nicolaakerk.
Voor het eerst kan via een QR-code wor-
den betaald, ongeveer 10% van onze 
parochianen heeft daar gebruik van 
gemaakt.

Een kleine 20% van de parochianen die 
een bijdrage heeft overgemaakt zijn 
afgelopen jaar in Nieuwveen komen 
wonen of zijn parochianen die in 2020 
geen bijdrage hebben betaald.

Aan alle parochianen die inmiddels een 
bijdrage hebben overgemaakt: Hartelijk 
bedankt!

Aan alle parochianen die nog geen bij-
drage heeft overgemaakt zouden wij 
willen vragen dit a.u.b. alsnog te doen. 
De H. Nicolaaskerk heeft dit hard nodig.
U kunt dit doen door een bedrag over 
te maken op bankrekening NL42 RABO 
0300 3042 18 t.n.v. Parochie H. Clara 
BCP Nieuwveen. Wilt u daarbij het num-
mer vermelden dat in uw persoonlijke 
brief staat.

U mag ook de QR-code gebruiken door 
deze te scannen met uw bankapp.
Alvast bedankt voor uw bijdragen.
Namens de Beheercommissie

Harry Burgmeijer, penningmeester

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 14 september om 9.00 uur:  Viering van Woord en gebed, 
 voorganger diaken Van Aarle
Dinsdag 28 september om 9.00 uur:  Eucharistieviering, 
 voorganger kapelaan Van Paassen 

Clara parochie 
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Martinus start na de 
vakantie weer op….           
Het eerste weekend van september 
hervatten we het normale wekelijkse 
schema van vieringen. In de vakantie-
maanden hebben we in Noorden be-
wust een stapje terug gedaan om ons 
vrijwilligersbestand wat rust te gunnen. 
We hopen dat iedereen weer uitgerust 
en gezond kan beginnen. Volgens de 
huidige richtlijnen mogen de koren 
weer bijna op volle sterkte zingen. 

De laatste viering voor de vakantie 
gaf Cantabo na bijna anderhalf jaar 
weer acte de présance. Bijna zonder 
repetitie stonden ze weer op hun 
vertrouwde plek met hun vertrouwde 
geluid. Ook Waimbaji gaat in septem-
ber weer van start. Het korenrooster 
voorziet afwisselend in vieringen met 
Cantabo, Waimbaji en gelegenheids-
groepjes of cantoren. We proberen zo 
voor iedereen inspirerende vieringen 
te verzorgen. Voor het weekend van 18 
en 19 september is er een speciaal pro-
gramma met verschillende activiteiten, 
u leest daar elders meer over.

Op het bestuurlijke vlak is het ook va-
kantie geweest. Tijdens de laatste bij-
eenkomst van de Pastoraatgroep in juli 
hebben we officieel afscheid genomen 
van Jan Tersteeg (Thzn). Marja Mastwijk 
is bereid gevonden om zitting te ne-
men in de Pastoraatgroep. Enkele ta-
ken blijft Jan nog wel voor zijn rekening 
nemen zoals bij voorbeeld de Commu-
nie thuis. Wij zijn als parochiekern Jan 
veel dank verschuldigd voor zijn grote 
inzet op vele vlakken. 

In de eerste vergadering in september 
worden de taken van de Pastoraat-
groep opnieuw verdeeld. 

Stiltemeditatie

Op dinsdag 7 september a.s. gaat de 
stiltemeditatie, destijds gestart door 

pater Dirk Koster, weer van start. Om 
18.45 uur is de St. Martinuskerk in 
Noorden open. Dan klinkt er rustige 
muziek. Om 19.00 uur is er een inlei-
dend woord en vervolgens een half uur 
stilte. Het is vrijblijvend en er zijn geen 
kosten aan verbonden. Van te voren 
aanmelden is niet nodig; je bent van 
harte welkom. Voor een veilige bijeen-
komst houden we ons aan de dan gel-
dende coronamaatregelen. 

Ziekenzondag én Regen-
boogviering
Op zondag 12 september is het Zieken-
zondag. Met het thema ‘Zie om naar 
elkaar’ zal het nieuwe seizoen van start 
gaan. Zowel jong, als oud, ziek of gezond, 
we zien om naar elkaar, dus nodigen we 
jullie graag uit om mee te vieren. Voor de 
kinderen is er een speciaal Regenboog-
programma in elkaar gezet. Daar het co-
ronavirus nog niet geheel onder controle 
is, heeft de Diaconie-Bezoekgroep in over-
leg met pastor H. van de Reep besloten 
om ook dit jaar geen speciale uitnodigin-
gen te versturen aan ouderen en zieken. 
Wij laten iedereen vrij om aanwezig te zijn, 
weet dat we u/ jullie graag zien komen. De 
viering is om 9.15 uur en Waimbaji zal de 
viering muzikaal ondersteunen.

Emmie Tersteeg, namens de Diaconie-
Bezoekgroep

Groei en bloei...

Ik wens voor elke dag
een straaltje Zon...

fantastisch als je die
bestellen kon!

 
Dan zou de wereld toch

wat mooier zijn...
het Hart verwarmen

van groot en van klein!
 

Ieder zal in Liefde
kunnen groeien...

en als een Zonnebloem
prachtig bloeien!

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk



17SAMENstromen • september 2021

Kerkorgelfonds – 
Noorden
De Noordense parochianen hebben bij 
de vorige Samenstromen een inlegvel 
ontvangen waarin zij zijn "bijgepraat" 
over de problemen waar de koren in 
de St. Martinuskerk in Noorden tegen-
aan lopen bij de begeleiding van de 
liederen op het orgel. 

De pijpenkast is - bij de herinrichting 
van het priesterkoor - ver vóór het koor 
geplaatst, net náást de verwarming en 
vóór het raam. Wat jaren geleden een 
goede (en enig beschikbare) plek bleek, 
is verre van positief uitgepakt. 

We zingen - als koor - achter het orgel 
aan en de zuiverheid van enkele regis-
ters is ver te zoeken omdat de achter-
ste pijpen met condenswater staan en 
dus niet meer gestemd en bruikbaar 
zijn en de houten pijpen aan de kant 
van de kachel onderhevig zijn aan tem-
peratuurverschillen. Het orgel staat te 
laag gestemd en is daardoor onbruik-
baar bij concerten. Tijd voor actie!

De sluiting en toekomstige sloop van 
de voormalige gereformeerde kerk van 
Nieuwkoop bood uitkomst. Als koren 
hebben we onze slag geslagen door 
het prachtige orgel over te nemen. 
Het PKN Nieuwkoop-orgel staat inmid-
dels geheel gedemonteerd in de kerk 
van Noorden. 

Zaak dus om dit mooie instrument 
weer op te bouwen. 

We zijn heel dankbaar dat een aantal 
particulieren het bedrag aan de koren 
wilde lenen, zodat met de wederop-
bouw van het orgel kan worden begon-
nen. 

Daarmee zijn de grootste kosten ge-
dekt, maar natuurlijk moet dat geld wel 
terug naar de rechtmatige eigenaren 
en komen we ook nog ‘iets’ tekort. 
En daar gaan we ons als koren van de 
Martinus op verschillende manieren 
hard voor maken.

Zaterdag 11 september is het Monu-
mentendag... De kerk is dan open voor 
uw bezoek. 

Zaterdag 18 september zal er van 10 
tot 16.30 uur gezongen worden door 
verschillende zangers met muziek van 
alle tijden die zich graag willen laten 
horen voor het goede doel. Loopt u 
gerust even binnen. 

's Morgens met pianospel van Pia en 
Hans, 's middag met begeleiding van 
James Pollard die waarschijnlijk ook het 
orgel zal laten klinken.  

Zondag 19 september is er een fees-
telijke eucharistieviering met pastoor 
Glas, waarin we het orgel officieel in 
gebruik nemen. In deze viering zal 

de Messe Brevé van Gounod worden 
gezongen door enkele leden van Waim-
baji. Hier wilt u zeker bij zijn!

Aansluitend zal er een kort lunch-
concert worden verzorgd door Niels 
Hofkens en Hans Schoenmakers, vaste 
organisten van de St. Martinuskerk. 
Tijdens deze 4 bijeenkomsten zal er 
door de koorleden gecollecteerd wor-
den of/en staat er een collectebus - in 
de vorm van een orgelpijp - bij het 
orgel. 

Wij hopen dat dit initiatief zal bijdragen 
om de Lofzang gaande te houden en 
ook naar een hoger niveau mag tillen. 
Aan het enthousiasme van koorleden 
en vrijwilligers van kerkorgelfonds-
Noorden zal het zeker niet liggen. 
Komt u luisteren en vieren? Of wilt u 
een geldelijke bijdrage leveren: 

Kijk op www.kerkorgelfonds-noorden.nl  
of maak uw bijdrage over op 
NL 84 RABO 0101 3099 02 
t.n.v. Waimbaji bij de mededelingen: 
Kerkorgelfonds. 

Graag tot ziens en heel veel dank voor 
uw bijdrage. 

Leden Cantabo en Waimbaji - Noorden.

Lief en leed

Overleden
5 juli  Corrie v.d. Weijden     95 jaar
6 juli             Adrie Groenendijk      76 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

H. Martinuskerk Clara parochie 
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YingYing was here!                                                                                                                                            

Je hebt het vast wel eens gezien: een boom 
waarin hartjes zijn uitgesneden, met daar-
bij de namen van geliefden; misschien heb 
je ook wel eens die brug in Parijs gezien, 
waaraan ontelbare hangslotjes zaten vast-
geklikt, waarmee mensen wilden aangeven 
dat zij voor altijd aan elkaar verbonden 
willen zijn; ook zie je harten op het strand. 
Mensen waren daar en wilden daar een 
boodschap achterlaten, een boodschap 
van liefde. De hangsloten in Parijs zijn ver-
wijderd, want de brug dreigde het te bege-
ven onder het gewicht van zoveel hangslo-
ten, de bast van een boom zal doorgroeien 
en op den duur verdwijnen het hart en de 
namen, het hart op het strand is helemaal 
geen lang leven beschoren. Bij de eerste 
de beste getijdewisseling wordt het wegge-
spoeld. Toch werden al deze uitingen van 
mensen gezien door anderen. Je fantaseert 
er bij: wie zouden dat zijn, hoe gaat het 
met ze, zijn ze überhaupt nog wel samen? 
Hoe zien ze eruit. Deze vraag kwam ook 
in me op toen ik deze week ik de stiltetuin 
liep. Op de oude picknicktafel in de tuin 
ligt een naam, met schelpen gemaakt: Yin-
gYing. Ik ken YingYing niet, weet niet waar 
ze woont en of ze wel vaker een rondje 
stiltetuin doet. Ik moet het doen met mijn 
fantasie. Weet wel, YingYing, dat je nu in 
mijn hoofd zit. Je bent gezien, ook al heb 
ik je nog nooit in levende lijve gezien. Ik 
vraag me af: hoe zie je er uit, hoe oud ben 
je? Waar woon je? Als je nog eens in de 
tuin komt, wil je dan een briefje bij je naam 
achterlaten? We zijn heel nieuwsgierig.

Grotviering
Boekje klaar? Check!
Vrijwilligers benaderd? Check!   
Bloemen besteld? Check!                                                                                                                                           
Geluid geregeld? Check! 
Livestream afgesproken? Check                                                                                                                                            
Stukje voor de krant geschreven? Check!                                                                                                                                           
Lijst klaargelegd voor het inschrijven? 
Check!  Gerard er klaar voor? Dubbel-
check!! 

De laatste vraag is natuurlijk een vreemde, 
want Gerard is hier altijd klaar voor! Het 
begint in mei al te kriebelen. Als het even 
kan, vieren we ook in mei buiten bij de 
grot, want dan is het immers Mariamaand. 
Daarna beginnen we zo langzamerhand te 
denken aan 15 augustus. Hoewel we ons 
ook dit jaar nog beperkten tot een maxi-
mum aantal bezoekers van ongeveer 100 
personen, maakte dat voor de organisatie 
niet zoveel uit. Hooguit minder stoelen en 
minder boekjes, verder liep alles hetzelfde 
als andere jaren. 

De weersvoorspelling was gunstig voor 
het desbetreffende weekend. Dit jaar ging 
bisschop Woorts voor, geassisteerd door 
diaken van Aarle. Een klein ensemble van 
het Caeciliakoor verzorgde de zang en de 
aanwezigen vierden aandachtig mee. Wat 
is het toch elk jaar weer een bijzonder 
mooi feest. 

Dank aan alle vrijwilligers die er elk jaar 
weer bij zijn om alles tot in de puntjes voor 
te bereiden. 

Orangerie

Wat fijn dat we weer wat meer mogen 
ondanks de coronamaatregelen.
Daarom gaan we weer van start met onze 
maandelijkse activiteiten in de Orangerie.
Uiteraard zullen we onderling afstand be-
waren  en de hygiënemaatregelen in acht 
nemen.

Donderdagmiddag 30 september gaan we 
een bloemstukje maken met chrysanten.
U kunt hiervoor een klein mandje/schaal-
tje/bord meenemen en een snoeischaar.
(mocht u geen mandje/schaaltje/bord  heb-
ben, geef dit dan even aan bij het opgeven)

We starten om 14.00 uur eerst met koffie/
thee en gaan daarna aan de slag.
De kosten zijn € 8,00.
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan voor 27 
september op bij Joke, jokevtol@gmail.com 
of tel 539748.

Graag zien we u op 30 september.

Gerda, Joke en Gerda

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 10 september Eucharistieviering met Pastoor Glas                                                                                            
Vrijdag 24 september Eucharistieviering met Pastoor Glas

Lief en leed

Overleden
7 juli  Martien van Mastwijk  80 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Welkom
Welkom bij parochiekern Hoogmade- 
Woubrugge. Na een zomer met een open-
luchtviering, kijken we uit naar een maand 
vol met activiteiten: Eerste Heilige Commu-
nie én de braderie.

Actie Kerkbalans
Denkt u aan Actie Kerkbalans? U heeft 
informatie ontvangen, mocht u vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen 
met een van de leden van de beheer-
commissie. U vindt hier de QR-code, 

waarmee uw bijdra-
ge kunt overmaken 
en de herbouw van 
onze kerk en de 
opbouw van onze 
gemeenschap kunt 
steunen.

Openluchtviering 18 juli
Wat een bijzondere zondag. Een zon-
nige dag, waarbij vele parochianen naar 
de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 
kwamen om gezamenlijk te vieren. Het 
thema was rondom de vakantie en het 
woord ‘recreëren’, herscheppen. Ook 
werd stil gestaan bij het recent overlij-
den van Peter R. de Vries en de Limburg-
se gemeenschap, die te maken hebben 
met het hoge water. 

Inspiratie zorgde voor de muzikale bij-
drage. Na de viering gaf Thijs van Wie-
ringen een presentatie. Hij vertelde over 
de herbouwplannen. De bouwtekenin-
gen lagen op tafels en iedereen mocht 
vragen stellen. Har Meijer was er om 
boeken te tekenen. 

In de middag was de kerk open voor een 
openluchtconcert. Vele dorpsbewoners 
en fietsers kwamen langs om te kijken 
en te luisteren. Het was een geslaagde 
dag.

Eerste Heilige Communie
Op 12 september hebben we een bij-
zondere viering. Wij vieren naast ons 
patroonsfeest (de geboorte van Maria) 
ook de Eerste Heilige Communie van vijf 
kinderen: Meike van Loon, Rubert van 
Schie, Emma Rimmelzwaan, Evy van der 
Hoorn en Stijn Mooren. Deze kinderen 
hebben zich in het schooljaar 19/20 
voorbereid op deelname aan de Eucha-
ristie in het Federatiebrede catechese-
project ‘het Anker’. 

Door de coronaperikelen konden zij 
niet gezamenlijk in één viering dit sa-
crament ontvangen, en dat was wel hun 
grote wens. En nu de vaccinatiegraad 
omhooggaat, hebben we voor deze vijf 
kinderen dit bijzondere moment kunnen 
inplannen. Daarop hebben zij anderhalf 
jaar gewacht. 

Intussen zijn de voorbereidingen al in 
volle gang: opfrissen, oefenen, versie-
ren, livestreamen: we gaan er een fees-
telijke gebeurtenis van maken, waarvan 
we allemaal getuige willen zijn. Jezus zei 
immers: “deel het brood en deel de wijn, 
en ik zal bij je zijn!”

Namens de werkgroep Eerste Heilige 
Communie, Vera Nieuwenhuizen

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Escaperoom 24 september
Vrijdagavond 24 september organiseren 
wij een ESCAPE ROOM in en rondom de 
afgebrande kerk voor de kinderen uit 
groep 3 tot en met groep 8. Durf JIJ mee 
te doen met dit spannende spel? Lees 
alle details op het inlegvel.

Braderie 25 september
Stichting De Groene Punt, Stichting 
Zomerspelen en parochiekern Hoog-
made-Woubrugge werken samen om 
een gezellig nazomers evenement te 
organiseren in de Onze Lieve Vrouw Ge-
boortekerk. Van 14:00 uur tot 19:00 uur 
zal er een braderie zijn. De dames van 
klein onderhoud zullen present zijn met 
bloemstukken, kaarten en natuurlijk de 
boodschappenmand. Verder zullen er 
kramen zijn met leuke cadeauartikelen 
en lekkernijen. Het thema van de brade-
rie zal zijn: ‘Hoogmade/Woubrugge kiest 
quiche’. We dagen u uit om een hartige 
taart te bakken of borrelhappen te ma-
ken, die wij kunnen verkopen.

Stichting Zomerspelen zorgt voor allerlei 
activiteiten voor de kinderen. Zo zal er 
een springkussen zijn en kan er geknut-
seld worden. Op moment van het schrij-
ven is nog niet het hele programma 
klaar, dus houdt het inlegvel in de gaten 
of de wekelijkse nieuwsbrief. 

Wat ik doe….. 
Iedere parochiekern draait op vrijwil-
ligers. Deze groep mensen helpt de 

geloofsgemeenschap vitaal te zijn. Wat 
is uw taak in de parochiekern? In deze 
Samenstromen de zesde groep: 
Lectoren.

De lectoren vormen een groep van zes 
mensen, maar we werken niet samen 
zoals in een koor: meestal staan we in 
ons eentje. We komen een keer per jaar 
een avond bij elkaar om onze ervaringen 
met elkaar te delen. De lector is een 
kerkganger (m/v) met een taak in de 
Eucharistie- of de Woord- en Gebedsvie-
ring, zoals de koster dat, met een an-
dere taak, ook is. Je heet de kerkgangers 
welkom, leest twee lezingen voor, bidt 
samen met de voorganger de voorbe-
den en geeft de mededelingen door aan 
het eind van de viering. 

Dat betekent dat je de lezingen van die 
dag moet voorbereiden: dat kan thuis 
door op het secretariaat een boekje 
van de betreffende zondag op te halen 
of door de lezingen van die zondag op 
internet op te zoeken. Ik lees ze enkele 
keren hardop voor alsof ik voor een mi-
crofoon sta. De overige taken kun je niet 
thuis voorbereiden: ter plekke krijg je de 
voorbeden en de mededelingen en weet 
je de bijzonderheden voor de begroeting. 
Daarom ben je een half uurtje van tevo-
ren al in de kerk, waar je in ieder geval de 
mededelingen en de bijzonderheden van 
de begroeting al kunt doornemen. 

De voorganger neemt de voorbeden 
mee en zodra die er is, kun je je ze door-
nemen. Soms staan er moeilijke namen 
in of zijn de lezingen lastig en weet je 
niet goed wat bedoeld wordt en waar de 
klemtoon moet liggen. Ik vraag ter plek-
ke aan de voorganger wat de bedoeling 
is en hoe je die zin of dat woord moet 
lezen. Soms pas ik een enkel woord van 
de voorbeden aan, omdat het dan dich-
ter bij mijn hart ligt en dus makkelijker 
te bidden is. 

We zijn normaal gesproken dienstbaar 
in de zondagsvieringen. Maar niet altijd: 
Enkele leden van de groep gaan twee 
aan twee voor in avondwakes. Dan be-
zoek je alleen of samen de familie van 
de overledene, alwaar je samen toepas-

selijke lezingen uitzoekt en ook de rest 
van de viering invult. Twee personen van 
dit groepje lectoren werken dan begin 
november ook mee in de viering van 
Allerzielen. 

Eén lector heeft afgelopen meimaand 
elke week een Rozenkransgebed geleid. 
Verder is twee aan twee enkele keren 
een Pinksternoveen en een Kruisweg op 
Goede Vrijdag gehouden. 

Aan zo’n ‘andere’ viering kleeft wat voor-
bereiding en tijd, en het is telkens weer 
dankbaar werk! 

Nieuwe lectoren kunnen zo lang als ze 
willen door een ervaren lector worden 
begeleid. Er is aandacht voor het ver-
schil in het lezen van de verschillende 
onderdelen, voor microfoon-gebruik 
en voor de orde van dienst van de twee 
zondagsvieringen. Klop dus als je ook 
lector wilt worden, gerust aan bij een 
lector of bij een lid van de pastoraat-
groep. Voor een aantal van ons lag de 
eerste keer in een kinderviering, toen 
hun kind zijn of haar Eerste Communie 
of Vormsel deed. Het is een fijne manier 
om je steentje bij te dragen. Je bent van 
harte welkom! 

Twee keer per jaar wordt een zoge-
naamde lectorenlijst gemaakt waarvoor 
je kunt aangeven welke zondagen je ze-
ker niet kunt. Mocht er later iets wijzigen 
in je agenda dan is het altijd mogelijk om 
onderling te ruilen. We zijn gemiddeld 
eens in de 6 weken aan de beurt, de 
basistaken zijn overzichtelijk qua inhoud 
en tijd en we zijn een fijne groep!

Namens de lectoren, Cobie Wolvers

Tot slot
Dank voor de leuke reacties op onze Ac-
tie Kerkbalans. De teller loopt op en het 
aantal bijdragen loopt langzaam op naar 
het niveau van 2020. Het zou fantastisch 
zijn als we ietsje hoger eindigen dan in 
2020. Dat brengt ons een stapje dichter 
bij een groene toren.

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk
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Beste parochianen,
Even een bericht vanuit de Beheer Com-
missie Parochiekern.

Afgelopen jaar hebben we van een aan-
tal leden afscheid moeten nemen om 
reden dat hun periode van tweemaal 
vijf jaar voorbij was. Deze leden zijn 
Kees Kea voorzitter, Michel Straathof 
beheer begraafplaats, Mieke Boere pen-
ningmeester en Carla van der Meer als 
secretaris.

Siem van Graas is bereid gevonden voor 
nog een periode van vijf jaar als BCP lid.
Namens alle parochianen heel veel dank 
voor jullie tomeloze inzet voor onze pa-
rochiekern.

Gelukkig kunnen wij voor advies terug-
vallen op hun grote ervaring die zij in de 
loop der jaren hebben opgebouwd.
Wij prijzen ons gelukkig dat er toch weer 
een aantal parochianen zich beschikbaar 
hebben gesteld om plaats te nemen in 
de BCP. De huidige samenstelling be-
staat uit de volgende parochianen:

Kees van der Meer, voorzitter
Angela van Haasteren-Keijzer, secretaris
Siem van Graas, vrijwilligers
Joris Gongrijp, vrijwilligers
Cor Rijkelijkhuizen, onderhoud gebou-
wen, tuinen en begraafplaats
Vacant: penningmeester

De huidige BCP staat voor een aantal 
uitdagingen, er staat een opknapbeurt 
in de planning voor het voegwerk en 
schilderwerk aan kerk en pastorie. Voor 
de kerk wordt dat deels gesubsidieerd 
en het andere deel moeten we zelf 
opbrengen, de pastorie is voor eigen 
rekening. 

Veel gehoorde klacht vanuit de paro-
chianen is dat het vaak erg koud is in 
de kerk tijdens de wintermaanden. Het 
probleem is dat warmte opstijgt, elke 
meter stijgt de temperatuur met één 
graad. De kerk is veertien meter hoog, 
als de temperatuur op de thermostaat 
veertien graden is en hoger krijgen we 

de temperatuur niet, is het boven in de 
kerk achtentwintig graden. Door met 
ventilatoren te werken houden we de 
warmte beneden in de kerk en hopen 
we de kerk te kunnen verwarmen tot 
achttien graden.

Een ander aandachtspunt is de ver-
staanbaarheid in de kerk. De huidige 
installatie is behoorlijk gedateerd en 
uit metingen bleek deze ook niet goed 
aangelegd te zijn. (Teveel speakers 
waardoor er veel galm ontstaat) We 
hebben drie gerenommeerde bedrijven 
een demo laten geven en offerte laten 
uitbrengen. Er is een keuze gemaakt en 
een Bisschoppelijke machtiging aange-
vraagd voor de aanschaf en installatie 
van een nieuwe geluidsinstallatie. Tij-
dens de demo hebben we kunnen erva-
ren dat het geluid vele malen beter was 
dan in de huidige situatie.

Al met al stevige uitgaven in een tijd dat 
het kerkbezoek terug loopt, de inkom-
sten dalen en de uitgaven stijgen. Dank 
aan alle parochianen die hun bijdrage 
hebben geleverd via de actie kerkbalans. 
Aan die parochianen die nog geen bij-
drage hebben geleverd een oproep om 
dit alsnog te doen. Om onze mooie kerk 
te onderhouden en te behouden is uw 
bijdrage onmisbaar. 

Namens de BCP Kees van der Meer, 
Voorzitter

Gezellige middag voor de 
kerk/pastoriewerksters 
van onze parochie

Na ongeveer twee weken de buienradar 
goed in de gaten gehouden te hebben, 
was het woensdag 28 juli eindelijk zover; 
een gezellige middag voor de pastorie 
en kerkwerksters. Het zou die middag 
vanaf  15.00 uur droog blijven. Wij al-
les buiten klaargezet en wat denkt u 
de regen kwam op dat uur met bakken 
naar beneden. Dus de koffie/thee met 
iets lekkers, gebakken door onze eigen 
parochie banketbakker, werd verplaatst 
naar de Priester Hendrikzaal. 

Omdat het bleef regenen hebben wij 
uiteindelijk besloten met hulp van vele 
handen de tafels en stoelen weer bin-
nen in de serre te brengen, waar we 
verder gingen met de wijn/frisdrank. 
De middag werd afgesloten met een 
heerlijk verzorgde barbecue waarbij de 
Kapelaan zich later ook aansloot. Zo kon 
hij kennis maken met de dames (de stille 
krachten, zoals hij ze noemde) die elke 
week zorgen dat onze kerk en pastorie 
weer schoon wordt. Zonder hen zou 
onze kerk en pastorie er niet zo spic en 
span uitzien.

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Denkt u, ik zou ook wel willen helpen de 
kerk of pastorie schoon te maken kom 
gezellig en schroom niet. U kunt bellen 
voor aanmelding en informatie 0172-
509221 of mailen naar: 
carl-en-sonja-knelange@ziggo.nl 

Tijdens deze gezellige middag hebben 
wij ook afscheid genomen van twee zeer 
trouwe pastoriewerksters; Annie van 
Diemen en Lien Lemmers. Zij hebben dit 
altijd met heel veel plezier gedaan. Maar 
er is een tijd van komen en een tijd van 
gaan wanneer het allemaal niet meer 
vanzelf  gaat. Annie en Lien hartelijk 
dank voor jullie jarenlange inzet voor 
onze parochie; hiervoor hebben Annie 
en Lien het bekende vrijwilligersbeeldje 
(St. Jan de Doper) en een mooi boeket 
bloemen ontvangen. 

Aan de vele leuke reacties te horen, 
heeft iedereen van deze middag geno-
ten en heerlijk gegeten.

Sonja Knelange

Sint Jans dag: Heilige Mis 
in de open lucht
Al een tijd geleden was het idee gebo-
ren, om een Heilige Mis in de pastorie-
tuin in de open lucht te houden. Wat 
heb je nodig? Vooral goed weer! Verder: 
altaar, koor met geluidsversterking, mu-
zikale begeleiding, zitplaatsen etc. De 
Kapelaan was direct enthousiast en ook 
het Ceciliakoor deed graag mee.
Zondag 20 Juni 2021 op de Sint Jans dag 
moest het gebeuren. Het thema van 
de dag was: “De Sint Jan komt weer tot 
leven”. Tot het laatste moment bleef 
het spannend wat het weer zou doen. 
Vrijdags werd de knoop doorgehakt: we 
gaan ervoor!

Voldoende zitplaatsen werden klaar-
gezet, op corona-afstand. De kosters 
zorgden voor de altaartafel en voor de 
Kapelaan, voor de lector en de misdie-
naars werd een zitplaats geregeld. De 
kapelaan had het oude Sint Jans kazuifel 
uit de kast gehaald. De bloemengroep 

had voor prachtige bloemstukken ge-
zorgd. De geluidsinstallatie van de Mar-
conisten voldeed uitstekend en werd 
door Maurits professioneel bediend. 
Natuurlijk waren daar ook de Corona-
voorzorgsmaatregelen. 
De opkomst was echt heel groot. Het 
Ceciliakoor zong als intredelied het lied 
van Johannes de Doper en het klonk 
prachtig buiten. De Heilige Mis stond 
volledig in het teken van onze patroon-
heilige Johannes de Doper. Voor de 
kleinste kinderen van de gezinnen was 
een teken- en knutseltafel ingericht, 
waar volop gebruik van werd gemaakt.
Na afloop van de Heilige Mis, het was 
inmiddels lunchtijd, werd soep een 
broodjes geserveerd. Daarna werd een 
glaasje geserveerd en was het gezellig 
samenzijn. De onderlinge saamhorig-
heid van onze kerkgemeenschap kreeg 
na lange tijd weer eens een oppepper. 
Met het weer hebben bij het goed ge-
troffen. Wellicht moeten wij vaker een 
viering in de buitenlucht doen. 
Met dank aan onze vele vrijwilligers.

Het organisatieteam

Akkoord
Het koor is weer 
terug van vakantie 
en gaat met en-
thousiasme weer 
lekker zingen. We 
gaan onder andere 
buiten zingen! Zon-
dag 26 september 
om 9:15 uur gaan 

we met een groep enthousiaste mensen 
in de tuin achter de serre zingen. Als 
het weer het toelaat hopen we dat jij 
natuurlijk ook komt om de vredesweek 
af te sluiten.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet 
bij te horen en te worden uitgesloten. 
Sommigen ervaren dat ze elke dag niet 
gehoord worden en dat ze geen onder-
deel uitmaken van een groter geheel. Dit 
is heel naar en daarom is het thema van 
de vredesweek dit jaar ‘inclusief samen-
leven’. De vredesweek is 18 tot en met 
26 september. Afgelopen jaar hebben wij 
hard gespaard voor de fietsmaatjes. We 
hoopte misschien wel 950,00 euro op te 
kunnen halen zodat fietsen weer voor ie-
dereen mogelijk is. Na de laatste collecte 
bleek uiteindelijk dat we 1000,00 euro 
hebben opgehaald! Wij zijn daar ontzet-
tend trots op. Bedankt! In september 
starten we met sparen voor een nieuw 
doel. Wat dat gaat worden houden we 
nog eventjes een verrassing.

Bedankt Kinderkoor Akkoord
Wow, het verraste ons zo, een uitno-
diging te mogen ontvangen van het 
Kinderkoor Akkoord. Het geld wat ze de 
afgelopen tijd hadden bijeengebracht 
komt ten goede van Fietsmaatjes Kaag 
en Braassem. Bij de laatste kooravond 
bleek wel dat dit koor dus niet alleen 
een mooi en krachtig geluid kan maken. 
Gezelligheid en serieuze zaken hand 
in hand gaan. Maar…. ze doen het ook 
gewoon; actie voor de medemens. Deze 
opbrengst zorgt er voor dat Fietsmaatjes 
Kaag en Braassem de fietsen kunnen 
blijven onderhouden. Zodat we door 
kunnen gaan en uitbreiden zodat de 
mensen die graag fietsen maar dit door 
omstandigheden niet meer zelfstandig 
kunnen of willen. Samen met een vrijwil-
liger dan toch op pad te kunnen en te 
genieten van de omgeving. 

Heel hartelijk dank voor uw financiële steun!

Namens Fietsmaatjes Kaag & Braassem

Lief en leed

Overleden
21 juni  Henk Janssen  91 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Viering Maria Geboorte 
in Rijpwetering 

Op woensdag 8 september wordt het 
feest van Maria Geboorte gevierd. Dat 
is ook het patroonsfeest van de kerk in 
Rijpwetering. Om 19.00 uur ’s avonds is 
er een eucharistieviering met zang van 
koor Joy. Voorgangers zijn pastoor J. 
Glas en pastor M. Hoogenbosch.
Parochianen uit de gehele federatie zijn 
van harte welkom. Vanwege het beperkt 
aantal zitplaatsen is het wel handig 
vooraf te reserveren, zodat u zeker 
bent van een plaats. Dat kan telefonisch 
bij het secretariaat in Rijpwetering op 
maandag- en woensdagochtend van 
9.00 tot 10.30 uur.

Nieuwe vrijwilligers ge-
zocht voor pastoraat-
groep

Wij, Gemma Lippens, Gerrie Meerstadt 
en Ria Alkemade van de pastoraatgroep 
Oud Ade/ Rijpwetering, zijn op zoek naar 

nieuwe collega vrijwilligers. Heren of 
dames, die het leuk vinden om mee te 
denken over pastorale activiteiten sa-
men met diaken André van Aarle. Voor 
Claudia Straathof loopt de eerste ter-
mijn van vier jaar af en zij heeft besloten 
het hierbij te laten. Zij is/was o.a. onze 
contactpersoon met de basisschool en 
de werkgroep gezinsvieringen. Het zou 
dus mooi zijn als iemand met jonge kin-
deren zich meldt. Maar de termijnen van 
de drie andere leden verlopen op enig 
moment natuurlijk ook. 

Vraag eens aan een van ons of aan de 
diaken wat het zoal inhoudt. En geen 
drempelvrees. Als je je aanmeldt dan zit 
je er niet gelijk aan vast. Je maakt eerst 
een paar vergaderingen mee en pas 
daarna besluit je of het wat voor je is.

Aanmelden kan bij Gemma, 
tel. 06-22705012 en Ria tel. 071-5012205 
of via e-mail pastoraatgroep_rijpwete-
ring_oudade@rkgroenehart.nl
Wij kijken uit naar je reactie.

De pastoraatgroep

Open Monumentendag 
11 september
De Bavo kerk in Oud Ade is op 11 sep-
tember deelnemer van de Open monu-
mentendag 2021. Het gekozen thema is 
‘Mijn monument is jouw monument’.
De deuren van het monumentale kerk-
gebouw, neo-Romaanse stijl 1868 van 
architect H.J van den Brink, alsmede de 
pastorie zijn afgelopen zomer aan de 
buitenkant weer prachtig in de lak gezet, 
mede mogelijk gemaakt dankzij de gulle 
bijdrage aan de Actie Kerkbalans. Onze 

oprechte dank aan allen die hieraan 
gedoneerd hebben. 

Vol trots zetten daarom onze deuren 
vanaf 10.00 uur open voor bezoekers 
om ook te genieten van het interieur, 
kerkorgelspel, koren, en een bijzondere 
collectie oude bidprentjes. Uiteraard 

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
Dinsdag 7 september 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Dinsdag 21 september 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas
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staan onze gastheren en -vrouwen u 
terzijde om Rooms-katholieke – religi-
euze, beelden, schilderijen en tradities 
toe te lichten. 

Voor meer informatie, over de wandel- 
en fietsroute, verwijzen we u naar de 
website 
www.kaagenbraassempromotie.nl 
De afsluiting van ‘Mijn monument is 
jouw monument’ is om 16.00 uur.

Schilderwerk pastorie 
Oud Ade 

Mensen die door het dorp gereden zijn 
zal het zeker opgevallen zijn, namelijk de 
hoge steigers rondom de pastorie van 
Oud Ade. Het schilderwerk was hoog 
nodig toe aan een grote opfrisbeurt. Het 
schilderwerk wordt uitgevoerd door het 
schildersbedrijf Schrijvers. Als dit schil-
derwerk klaar is dan is het houtwerk weer 
voor jaren goed beschermd tegen alle 
weersinvloeden. Dit alles is mogelijk door 
de kerkbijdragen van de parochianen. 
Waarvoor onze hartelijke dank.

De beheercommissie

Vraag & Aanbod Inter-
nationaal inzameling 
was een groot succes
Zaterdag 26 juni was er weer een inza-
melingsactie voor Vraag en Aanbod Inter-
nationaal bij de Bavo kerk in Oud Ade. Er 
werden vijf naaimachines,zes fietsen en 
heel veel gereedschap gebracht. Het was 
zelfs zoveel dat Cobi twee keer naar het 
verzamelpunt in Roelofarendsveen moest 
rijden.

Medewerkers van de werkplaats in Moer-
gestel hebben het opgehaald. Daar wordt 
alles opgeknapt en daarna vervoerd naar 
een bestemming waar dit nodig is.

Vraag & Aanbod Internationaal heeft in 
de voorbije 30 jaar vele projecten on-
dersteund in ruim 30 landen, waaronder 

Albanië, Burkina Faso, Kameroen, Congo, 
Ghana, Kenya, Madagascar, Tanzania, 
Togo, Oeganda, en Zambia. Hiermee 
heeft u allemaal een bijdrage geleverd 
om deze landen te steunen en te helpen 
bij de opbouw van hun land.
Wij danken u heel hartelijk en hopen 

het volgend jaar weer mee te kunnen 
werken aan de Actie ‘Vraag en Aanbod 
Internationaal’

Namens de MOV groep
Cobi van der Meer en Gerrie Meerstadt-van 
der Meer

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

Lief en leed

Overleden
15 juli Petrus Cornelis Borst  89 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Gebed 

Barmhartige Vader, 
vaak bent U ver weg. 

Het leven kan een woestijn zijn, 
onvruchtbaar en verzengend, 

met een dodelijke eenzaamheid. 
Wij bidden U: kom dan aan ons voorbij, 

niet in de stem van de donder, 
in berichten van onheil die een mens doen beven; 

niet in een storm die de oogst vernietigt 
en elke schuilplaats terneerslaat; 

niet in een aardbeving die torens velt 
en mannen, vrouwen en kinderen bedelft; 

niet in het vuur dat alle leven verteert 
en al wat menselijk is geblakerd achterlaat. 

Trek aan ons voorbij als een koele bries, 
als een troostende windvlaag na een hete middag, 

als een strelend gebaar uit de hemel 
en richt ons op. 

Dat wij verder gaan met een kruik levend water 
en de naam van Jezus, de levende, 

tot we bij U zijn, in alle eeuwigheid. 
Amen
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Vanuit de Beheer-
commissie
Stand van zaken Actie Kerkbalans.
Tot op heden heeft de Actie Kerkbalans 
ruim € 97.000 opgebracht. Dat is nog 
altijd ruim € 8.000 meer dan vorig jaar 
maar nog niet de € 125.000 waar we 
naar streven. Dat bedrag willen we dit 
jaar halen om een betere balans tussen 
de inkomsten en uitgaven te realiseren. 
De inkomsten van onze parochiekern 
bestaat voor het grootste deel uit de 
bijdragen van de parochianen. Door de 
corona-crisis blijven deze inkomsten ver 
achter. We hopen dit met de actie kerk-
balans voor een deel goed te maken.
In ieder geval dank aan iedereen die dit 
jaar al iets heeft bijgedragen.

Herinnering Actie Kerkbalans 

De parochianen die dit jaar nog niet aan 
de Actie Kerkbalans hebben bijgedra-
gen ontvangen bij dit parochieblad een 
herinnering. We doen een beroep op 
alle leden van onze parochiekern om te 
helpen dragen. Ook als u niet actief be-
trokken bent of wilt zijn! De kerk is van 
wezenlijk belang in de maatschappij. Als 
geloofsgemeenschap dragen wij bij aan 
onze plaatselijke maatschappij. We ho-
pen dat iedereen deze oproep positief 
zal ontvangen en zijn of haar bijdrage 
gaat overmaken.  

Herbestemming Mariakerk
Vanwege de vakantie is er in de afge-
lopen weken niets gebeurd. Eind au-
gustus zullen we in de vergadering van 
de beheercommissie samen met het 
bestuur een stappenplan bespreken. We 
hopen dat we daarna in het najaar uit-
nodigingen kunnen versturen voor een 
bijeenkomst. Het ziet er naar uit dat de 
coronamaatregelen het toelaten om u te 
ontmoeten.

John van Velzen, secretaris BCP

We pakken de draad 
weer op met de 
pastoraatgroep

Na een regenachtige zomer, begint het 
‘normale’ (kerkelijke) leven weer. Door 
alle coronabeperkingen mogen er –op 
dit moment- nog steeds maximaal 80 
parochianen bij een viering aanwezig 
zijn. Dit doet pijn, maar met dit maxi-
mum kan de 1,5 meter afstand onder-
ling gegarandeerd worden en blijft 
samen vieren veilig en dat is het belang-
rijkste. Om de doorstroom en registratie 
bij binnenkomst vlot te laten verlopen, 
vragen wij u zich vooraf aan te melden 
voor de vieringen op zaterdagavond en 
zondagochtend. Dit kan telefonisch op 
donderdagavond en vrijdagochtend bij 
het secretariaat en tot 1 uur voor aan-
vang van de viering ook digitaal via mee-

vieren.nl. Komt u zonder aanmelding 
vooraf, dan bent u van harte welkom 
zolang het maximum van 80 nog niet is 
bereikt. Voor de vieringen op maandag-
ochtend om 7.00 uur en dinsdagochtend 
om 9.00 uur is reserveren niet nodig. 
Voor informatie over de laatste ontwik-
kelingen en het reserveren, verwijs ik u 
graag naar meevieren.nl (Roelofarends-
veen, Petruskerk)

Petrus ziet Abraham
In de vorige Samenstromen heeft u 
kunnen lezen over het bijzondere jubile-
umboekje over (de geschiedenis van) de 
Petruskerk, geschreven door Hans van 
der Wereld. Heeft u al ingetekend voor 
deze unieke uitgave? U kunt hiervoor tot 
5 september uw gegevens mailen naar 
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl, of een briefje met uw 
gegevens bij het secretariaat in de brie-
venbus deponeren. De jubileumviering 
zelf staat momenteel gepland voor zon-
dag 17 oktober.

Welkom 
Zondag 26 september wordt een extra 
feestelijke viering, mede ook omdat we 
dan, door het Heilig Doopsel, een nieuw 
lid in onze kerk mogen verwelkomen. 
Met velen mogen we dan getuige zijn 

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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van zo’n dierbaar en intiem moment in 
een (jong) mensenleven.

Tijdstip rozenkransgebed in oktober
In alle kernen waar voorafgaand aan de 
doordeweekse vieringen de rozenkrans 
gebeden wordt, begint dit 15 minuten 
voor de viering. Omdat de voorganger 
vaak aansluitend afspraken heeft en 
een federatieve eenheid voor iedereen 
duidelijkheid geeft, begint vanaf heden 
het rozenkransgebed op de dinsdagoch-
tenden in oktober en mei om 8.45 uur. 
Noteer het alvast in uw agenda!

Namens de Pastoraatgroep,
Astrid de Haas
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl

12 september 11.15 uur 
Kermisviering Petruskerk
Vorig jaar hebben de Oranjefeesten 
geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de 
pandemie. Wat hebben we dit moeten 
missen. De saamhorigheid, gezelligheid, 
en ontmoetingen. Maar ook traditioneel 
de Kermisviering in de Petruskerk.
Dit jaar is er gelukkig alweer een stuk 
meer mogelijk en kunnen we als kerkge-
meenschap de feestweek voor de 17de 
keer samen te beginnen met een fees-
telijke openingsviering van Woord en 
Gebed in de Petruskerk. Het thema zal 
zijn: “Ken je mij nog”?
U bent dan ook allen van harte uitgeno-
digd om deze viering mee te vieren.

Diaken A. van Aarle zal in deze speciale 
viering voorgaan en de muzikale om-
lijsting wordt verzorgd door de koren; 
Cadans, Faith en Little Stars.

Voor de kinderen is er een kinderwoord-
dienst en voor de allerkleinste crèche. 
Trekt u iets oranjes aan om die eenheid 
en verbondenheid te laten zien.

Daarna gaan wij onder de vrolijke noten 
van de ‘Accordeon Fanfare DAF-XL’ o.l.v. 
Wim Loos naar het Noordplein, waar 
koffie, thee en limonade klaar staat met 
iets lekkers erbij.

Helaas blijven er vanwege corona veel 
onzekerheden. Informatie over de laat-
ste ontwikkelingen en reserveringen 
kunt u vinden op www.meevieren.nl 
(Petruskerk, Roelofarendsveen). 

Anneke Rietbroek

De rozenkrans bidden
Op de vrijdagen in oktober: 1-8-15-22-29 
gaan wij weer livestream de rozenkrans 
bidden vanuit de Mariakapel om 09.30 
uur. 

Bidt u thuis weer met ons mee? Ons 
gebed is hard nodig!

Dit kan via facebook: Mariakapel Oude-
Wetering, direct of later.

Dorothé Klein-Verdel

Vrijwilliger aan het woord

Secretaris Beheercommissie
Om eerlijk te zijn … ik ben voor deze 
maand vergeten een vrijwilliger te vra-
gen om iets te vertellen. Daarom schrijf 
ik zelf iets over wat ik doe voor de paro-
chiekern. Dat is kortgezegd: “alles wat te 
maken heeft met het schrijfwerk rond-
om de parochiekern”. Van de agenda en 
vergaderstukken voor de vergaderingen 
van de BCP tot en met het beantwoor-
den van ingekomen stukken. Er is veel 
administratief werk te doen. Gelukkig 
wordt ik ondersteund door de dames 

van het secretariaat. Zij zijn belangrijk 
voor me want ik draai nog maar net een 
jaar mee en weet nog lang niet alles. 

Dit jaar ben ik ook gestart met het on-
dersteunen van de Actie Kerkbalans. 
We missen nog een penningmeester en 
wilden wel graag de Actie nieuw leven 
inblazen. Daarnaast ondersteun ik de 
onderhoudsgroep met het bijhouden 
van het Meer Jaren Onderhoud Plan. 
Waarom doe ik dit? Ik werd geraakt 
door een preek van Diaken van Aarle. 
Hij zij: “Als je lid bent van een club moet 
je ook naar de wedstrijden gaan!”. Dat 
raakte mij; “Ik ben lid van de kerk en dat 
is niet vrijblijvend”. Toen ik kort daarna 
gevraagd werd te komen helpen kwam 
dat op het juiste moment. Ik geloof in 
de kracht van samenwerken en ik vind 
het belangrijk iets bij te dragen aan onze 
plaatselijke gemeenschap. Als we al-
lemaal iéts doen draagt dat bij aan het 
voortbestaan van onze geloofsgemeen-
schap én verbindt het ons met elkaar.

John van Velzen

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

Lief en leed
Overleden
16 mei Dirk Cornelis (Dick) de Blanken   90 jaar
1 juli Leonardus Jacobus Maria Onderwater     97 jaar
6 juli Margaretha Helena Maria Klein – Kalker  69 jaar
7 juli Cornelia Maria Vermij – Straathof  83 jaar
7 juli Margaretha Maria Theresia de Jong – Mulders  84 jaar
20 juli Maria Johanna Margaretha van Veen – Warmerdam  68 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Langzaamaan gaat de wereld weer open. Voorzichtig of juist vol energie 
klimmen we uit de put. We komen tevoorschijn en gaan eropuit! En dat komt 
goed uit want de temperaturen zijn goed! Ook nu de school weer begonnen is 
kunnen we nog lekker naar buiten!

Door Saskia van de Ven-Vink

In de Bijbel 
In de Bijbel vind je veel verhalen waarin mensen omhoog klimmen. Denk bijvoor-
beeld aan Mozes, die de berg opgaat om met God te spreken. Of aan Zacheüs, die in 
een boom klimt om Jezus te kunnen zien. Ook Jezus zelf zocht graag de hoogte op, 
een plek van rust en afzondering om te kunnen bidden. We zochten een aantal ver-
halen uit waarin bergen, bomen of hoogtes een belangrijke rol spelen.

De Jakobsladder
Jakob en Esau zijn tweelingbroers. Als hun vader Isaak aan 
het eind van zijn leven zijn zonen wil zegenen, bedriegt 
Jakob zijn broer zodat hij de grootste zegen krijgt. Esau 
wordt woedend en Jakob vlucht weg. Onderweg valt 
hij in slaap en krijgt een bijzondere droom. Hij ziet 
een ladder die tot in de hemel reikt, waarlangs enge-
len naar boven en beneden klimmen. Als Jakob de vol-
gende ochtend wakker wordt, weet hij het zeker: God 
is op deze plaats. Jakob zet een steen rechtop om het 
nooit te vergeten: God zal voor hem zorgen, iedere dag.

Zelf maken? 
Wist je dat je ook een Jakobsladder 
kunt maken? Van houtjes, of van stuk-
ken (dik) karton. Je kunt op Google wel 
een voorbeeld vinden. 

Pak de Jakobsladder aan het bovenste 
houtje vast, draai het om en zie hoe 
alle blokjes van de ladder razendsnel 
volgen. Dit kan doorgaan tot in het 
oneindige, keer op keer omdraaien en 
kijken.

Erg leuk om te doen!

Bron: geloven thuis, zomer en nazomerthema 2021

Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Gedichtje
Hou je van klimmen, 

van hoge plekken,

van uitzicht en woeste natuur?

Kom dan gauw mijn 

Berg ontdekken,

een gloednieuwe berg in 

mijn buurt!

Eerst stonden er flats, 

die zijn afgebroken,

een jaar lag er rommel en puin.

Toen zijn er bulldozers opgedoken,

nu ligt er een bloeiende tuin!

Met slingerpaden, 

een beek en bomen,

een hondenspeelplek, een wei,

een waterplas waar vogels wonen,

en de Berg is het tóppunt voor mij!

Het is even klimmen, 

puffen en hijgen,

maar die moeite doe ik graag

want op de top kun je heel ver 

kijken, en daarna … 

vlieg ik lekker omlaag!
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OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Vredesweek 2021: Iedereen telt mee
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te 
worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet 
gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een 
groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maat-
schappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan 
aan iedereen. Voor 2021 is ‘inclusief samenleven’ thema van de 
Vredesweek.

Uitsluiting
Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte 
jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. “Where can we find 
light in this never-ending shade?” Deze oneindige schaduwen 
vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchte-
lingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer op 
keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. 
Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige 
sociale- en klasseverschillen. Het PAX-programma ‘Het verhaal 
van mijn vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun professionele 
vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, 
maar blijven ‘de vluchteling’, hoe graag ze dat etiket ook achter 
zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen 
dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zit-
ten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan 
perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de 
samenleving onder druk.

Wat doe jij in Vredesnaam? 
De vraag is niet meer óf er uit-
sluiting in onze samenleving is, 
maar of we het herkennen. Hoe 
mensen worden buitengesloten 
en hoe we hierbij zelf betrok-
ken zijn. Met elkaar kunnen 
we aankaarten waar uitsluiting 
plaatsvindt en hoe mensen 
systematisch worden buiten-

gesloten. Samen kunnen we ons inzetten voor vrijheid, waar-
heid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als 
we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord 
geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleur-
rijke toekomst voor ons.

De vredesweek is van 18 t/m 26 september

Vooraankondiging mini-symposium 
28 oktober 2021
In het kader van het diaconieweekend eind november is er 
op 28 oktober 2021 een mini-symposium met als thema “Eén 
tegen de eenzaamheid”. Sprekers zullen zijn: Mgr. Vd Hende, 
bisschop van Rotterdam en de heer Vd Staaij, fractieleider 2e 

kamer voor de SGP. Beide zullen hun licht laten schijnen op het 
aanpakken van de eenzaamheid onder ouderen en jongeren. 

Dit jaar zullen wij in het diaconieweekend zorgboerderij en leer-
werkplaats De Sleutelbloem in Noorden ondersteunen. Vanuit 
de Sleutelbloem zal ook op deze avond verteld worden over 
hun werk. De avond op 28 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur 
in de rk kerk van Zevenhoven. In de volgende Samenstromen is 
er meer informatie, maar schrijf de datum alvast op.

Diaken André van Aarle

Dank u wel - Dank u wel- Dank u wel
Stichting Vraag en Aanbod internationaal in Alphen (NB) draagt 
zorg voor toelevering van  - uit inzameling verkregen- goederen 
en geeft de eigen werkplaatsen opdracht tot reparatie. De gere-
viseerde goederen worden naar projecten in Afrika verzonden 
waar zij een goede bestemming vinden.
Zaterdag  26 juni jl is in de H. Franciscusparochie een inzame-
ling gehouden van gebruiksgoederen voor deze stichting.  
Naai- en breimachines, rollators, fietsen en goed bruikbaar 
handgereedschap voor diegene die in de bouw of in het groen 
werkzaam zijn. U heeft gehoor gegeven aan het verzoek en er 
is veel ingezameld. Bij het ophalen van alle goederen waren de 
medewerkers van de stichting blij verrast over de hoeveelheid. 
Het was passen en meten om alles netjes in de bus mee te kun-
nen nemen naar Brabant. Nogmaals, namens de stichting vraag 
en aanbod veel dank  voor de ingeleverde goederen, die onge-
twijfeld op een goede plaats terechtkomen.

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

Trees Zandvliet

Wereldmissiemaand: samen kerk zijn wereldwijd
Dit jaar zal in oktober de kerk van Gui-
nee onder uw aandacht gebracht wor-
den. In het bisdom N'Zékékoré zijn de 
zusters van de congregatie Dienaressen 
van de Maagd Maria en Moeder heel 
actief voor het geluk en welzijn van de 
kinderen. Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de 
zusters kinderen op in weeshuizen. De kinderen worden ver-
zorgd en kunnen onderwijs volgen. Er wordt ook gewerkt aan 
de bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen en de 
kerk is actief in de gezondheidszorg. Missio wil samen met u, 
het naastenliefde werk van de zusters steunen. 

Tineke Uijttewaal, M.O.V. Nieuwkoop
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Algemeen
Federatie activiteit op 19 september: 
Gaat u mee fietsen? 

In de Samenstromen van 
juli/augustus heeft u kunnen 
lezen dat de activiteiten die 
voorheen in de Federatie-
week werden georganiseerd 

voortaan verspreid over het jaar plaatsvinden. Voor deze acti-
viteiten hebben we een speciale naam bedacht: de activiteiten 
worden onder de naam FederActie aangekondigd. 

Fietstocht langs Clara-kerken
De eerste activiteit is een heerlijke fietstocht op zondag 19 sep-
tember vanaf 13.00 uur door het mooie Clara-deel van onze 
federatie. Naast een aantal kerken van de federatie zijn mooie 
dingen te bezichtigen die de moeite waard zijn om te bekijken. 
Kom mee fietsen langs vier dorpen van de H. Claraparochie. 
Afstand: een ronde van ca. 25 km.

U kunt zelf kiezen waar u begint. De tocht gaat langs: 
• Nieuwveen: Nicolaashof
• Zevenhoven: Lourdesgrot en stilte tuin
• Langeraar: Adrianusbos
• Noorden: Mariakapel 
• het natuurgebied De Groene Jonker

De fietstocht is uitstekend geschikt voor zowel jong als oud, en 
of u nu een gewone fiets heeft, een e-bike, een mountainbike of 

een bakfiets waarin uw kinderen heerlijk van de omgeving kun-
nen genieten, dat maakt niet uit. Deelname aan de fietstocht is 
gratis en uiteraard op eigen risico.

Aanmelden
Meld u zich aan voor een routebeschrijving bij één van de vier 
bovengenoemde kerken. U kunt starten tussen 13.00 en 14.00 
uur en u fietst op uw eigen tempo de route. Natuurlijk staat er 
wat te drinken klaar bij de te bezoeken stopplaatsen. 

Bij slecht weer, bekijk de website www.rkgroenehart.nl, hier 
staat vermeld of de fietstocht doorgaat. Is fietsen niet uw of 
jouw ding? Kom dan deze middag toch op eigen gelegenheid 
naar één of meerdere plaatsen op de route om te genieten van 
de tuinen en natuur. Hopelijk tot ziens op 19 september!!!

Clara & Franciscus Algemeen

Kalender september 2021
2, 16, 30 19.30 uur Online (via Zoom) Bijbellezen met je hart Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
7, 14, 21, 28 19.00 uur H. Martinuskerk,  Stiltemeditatie  Info: jokevtol@gmail.com
  Noorden  
8 9.00 uur HH. Petrus- & Pauluskerk,  Maria Geboorte
  Aarlanderveen
 19.00 uur H. Adrianuskerk, Maria Geboorte
  Langeraar
 19.00 uur O.L.V. Geboortekerk,  Maria Geboorte
  Rijpwetering 
10 19.45 uur Het Schoutenhuis, Start Marriage Course Info: www.bisdomrotterdam.nl 
  Alphen aan den Rijn  of info@rkgroenehart.nl
13 20.00 uur Pastorie H. Adrianuskerk  Informatieavond Het Anker 
  (Langeraar)    
15, 22, 29 8.45 uur & Koetshuis, Langeraar Stiltemeditatie  Info: www.rkgroenehart.nl 
 20.00 uur
16, 23, 30 20.00 uur Koetshuis, Langeraar Stiltemeditatie  Info: www.rkgroenehart.nl
20 20.00 uur Familieruimte H. Petruskerk Informatieavond Het Anker Info: www.rkgroenehart.nl 
  (Roelofarendsveen)  
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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 
28 augustus

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

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

zaterdag 
4 september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag 
5 september

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Start schoolseizoen
• A. van Aarle 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

woensdag
8 september 
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen + H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas en A. van Aarle 

zaterdag 
11 september

viering vervalt (verplaatst naar zondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger

zondag 
12 september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Kinderkerk
• J. Glas

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

zaterdag 
18 september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 
19 september

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Feestelijke mis van Gounod
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker 

zaterdag 
25 september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 
26 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie

zaterdag 2 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Pastoraal Team 

viering vervalt viering vervalt

zondag 3 oktober 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

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 
28 augustus

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

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

zaterdag 
4 september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• Parochiaanvoorganger 

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

zondag 
5 september

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Start schoolseizoen
• A. van Aarle 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

woensdag
8 september 
Maria Geboorte

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen + H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas en A. van Aarle 

zaterdag 
11 september

viering vervalt (verplaatst naar zondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger

zondag 
12 september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Kinderkerk
• J. Glas

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

zaterdag 
18 september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 
19 september

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• Feestelijke mis van Gounod
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker 

zaterdag 
25 september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 
26 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie

zaterdag 2 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Pastoraal Team 

viering vervalt viering vervalt

zondag 3 oktober 9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• A. van Aarle 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur
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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 
28 augustus

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
29 augustus

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

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

zaterdag 
4 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

zondag 
5 september

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen  

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

woensdag 
8 september 
Maria Geboorte

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen en M. Hoogenbosch  

zaterdag
11 september

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

zondag 
12 september

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans + Faith + Little Stars
• Kermisviering
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Eerste H. Communie
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
18 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zondag
19 september

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
25 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

zondag 
26 september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• Kinderviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• H. van de Reep 

zaterdag 2 oktober

zondag 3 oktober 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• Parochiaanvoorganger 

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

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

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag om 
9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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 
28 augustus

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
29 augustus

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

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

zaterdag 
4 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

zondag 
5 september

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen  

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

woensdag 
8 september 
Maria Geboorte

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen en M. Hoogenbosch  

zaterdag
11 september

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

zondag 
12 september

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans + Faith + Little Stars
• Kermisviering
• A. van Aarle  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Eerste H. Communie
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Locatie: De Schuur
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
18 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zondag
19 september

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
25 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas 

zondag 
26 september

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• Kinderviering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• H. van de Reep 

zaterdag 2 oktober

zondag 3 oktober 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• Parochiaanvoorganger 

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

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

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering om 
19.00 uur

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

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

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

5 september 
23e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 35, 4-7a
tussenzang: Psalm 146 (145)
tweede lezing: Jak. 2, 1-5
evangelie: Mc. 7, 31-37

12 september 
24e zondag door het jaar
eerste lezing: Jes. 50, 5-9a
tussenzang: Psalm 116 (114)
tweede lezing: Jak. 2, 14-18
evangelie: Mc. 8, 27-35

19 september 
25e zondag door het jaar
eerste lezing: Wijsh. 2, 12. 17-20
tussenzang: Psalm 54 (53)
tweede lezing: Jak. 3, 16-4, 3
evangelie: Mc. 9, 30-37

26 september
26e zondag door het jaar
eerste lezing: Num. 11, 25-29
tussenzang: Psalm 19 (18)
tweede lezing: Jak. 5, 1-6
evangelie: Mc. 9, 38-43. 45. 47-48
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Met ingang van deze maand 
treft u een nieuw gezicht 
aan binnen de federatie. 
Arno Aardoom (43) volgt de 
priesteropleiding van ons 
bisdom via Bovendonk in 
Hoeven (Noord-Brabant) 
zijn tweejarige stageperiode 
vindt plaats binnen onze 
parochies. 

Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben geboren in Dubbeldam, een klein dorpje dat inmiddels 
is opgeslokt door de stad Dordrecht. Ik ben als een echte pol-
derjongen daar opgegroeid, ik ging daar naar school en naar 
de kerk. Na de middelbare school heb ik Bestuurskunde gestu-
deerd en heb 20 jaar als leidinggevende gewerkt bij de Sociale 
Verzekeringsbank in Rotterdam. 

Hoe is je band met de kerk?
Ik heb mij altijd ingezet voor de kerk, ik deed veel vrijwilligers-
werk, vooral in bestuurlijke functies. Maar er was altijd een ver-
langen om meer te doen, ik vond zelf altijd dat het niet genoeg 
was. Ik dacht wel na over het priesterschap maar het leek niet 
iets voor mij. Ik had het idee dat je als priester heel veel din-
gen heel goed moest kunnen: besturen, organiseren, preken, 
inspireren, heel goed met allerlei mensen om kunnen gaan en 
vooral dat priesters heel heilige mensen moeten zijn.

Hoe kwam je tot het besluit om de priesteropleiding te 
gaan doen?
Ik was na mijn studie bestuurskunde al eerder aan Vronesteyn 
verbonden geweest en heb ook enkele jaren theologie gestu-
deerd. Toen heb ik er voor gekozen toch eerst wat werk- en 
vooral ook levenservaring op te doen, maar mij daarbij ook wel 
steeds meer in te zetten voor de kerk en te investeren in mijn 
relatie met God. Het verlangen naar meer bleef echter en na 
vele gesprekken liet ik toch de gedachte weer toe priester te 
worden en dat gaf mij enorme vreugde. Ik voelde dat God mij 
hielp in het proces om een besluit te nemen: ik kwam allerlei 
mensen tegen die mij antwoorden gaven op de vragen die ik 
had. Ik voelde mij echt gedragen en geholpen om de juiste be-
slissing te nemen.

Kun je iets meer vertellen over de opleiding?
De Priester- en Diakenopleiding op Bovendonk is een zesjarige 
opleiding. De eerste 4 jaar kun je in deeltijd doen. Je bent om 
het weekend van vrijdag tot zondag middag op de opleiding en 

door de weeks heb je je gewone baan en natuurlijk veel huis-
werk en voorbereiding op de volgende lessen.

Ik ben nu klaar met de eerste vier jaar en heb mijn baan op-
gezegd om me volledig te wijden aan deze studie en stage. Na 
het vierde jaar ga je 2 jaar stagelopen in een parochie om meer 
kennis te maken met het pastoraat. De stage is voor 20 uur per 
week, in de weekenden gaat de studie verder op Bovendonk. 

Hoe ziet je stage eruit?
In het begin ga ik de parochie leren kennen, veel observeren, 
mensen ontmoeten en kijken hoe de activiteiten binnen de 
kernen zijn. Ik ga mijn eigen leerdoelen vaststellen en ik kijk hoe 
ik die in mijn stageperiode kan invullen. Ik hoop vooral dingen 
te mogen doen waar ik nog helemaal geen ervaring mee heb: 
veelal echte pastorale zaken, zoals bijvoorbeeld meelopen met 
een uitvaart of de werkgroep Eerste Heilige Communie, en in 
het tweede jaar meer zelfstandig, natuurlijk onder de supervisie 
van de pastoor. 

Wat betekent het voor je om deze opleiding te doen?
Ik heb al 20 jaar een baan, daarmee ben je vergroeid. Dus voor 
deze opleiding moet je wel iets loslaten. Maar het verlangen om 
deze weg in te gaan is groter, het maakt mijn relatie met God 
steeds hechter. Eigenlijk was ik al geroepen maar gaf nog geen 
antwoord aan God. 

Waar haal je nog meer inspiratie vandaan?
O.a. uit de spiritualiteit van de karmelieten. Deze orde is ont-
staan in de middeleeuwen (aanvankelijk kluizenaars op de berg 
Karmel in Israël) en richt zich op het bouwen van een steeds 
hechtere, intiemere relatie met God, zo dat het je helemaal 
vervult. Gebed en stilte zijn hierin belangrijk en ruimte zoeken 
om bij God te zijn en God te benaderen, en van daaruit ook 
wel weer de wereld actief tegemoet te treden. Dat is niet altijd 
makkelijk in deze hectische wereld. De zalige Titus Brandsma 
(O.Carm) was een karmeliet, zelf toen hij in het concentratie-
kamp was kon hij nog een schijnend licht zijn voor iedereen om 
hem heen. Dat bewonder ik enorm.

En heb je al kennis kunnen maken met je nieuwe werkgebied?
Ik ben een paar keer bij pastoor Jack Glas op bezoek geweest, 
maar nog niet zoveel gezien van het hele gebied. Het is groot en 
veel verschillende kerken/gemeenschappen, allemaal ongetwij-
feld met een eigen identiteit. Ik ben erg benieuwd. Ik houd van 
het landelijke en vind het mooi om de verschillen te zien tussen 
dorpsparochies en de parochies in de stad die ik heb gezien. 
Ik wandel graag in de natuur, dat kan hier uitstekend!

Interview
Clara & Franciscus Interview

Stagiair Arno Aardoom:

‘Als priester hoop ik uiteindelijk God bij mensen te kunnen 
brengen en mensen bij God’
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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, Josine 
Verhagen-van Velzen en Hans Broekkamp. 

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. 8 (oktober) kunt u uiterlijk op 13 september 
aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt 
omstreeks 1 oktober.

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
• Samen een weekend op een eiland
• Strand en zee op loopafstand
• Catechese van de bisschoppen
• Eucharistievieringen en een avond van barmhartigheid
• Inhoudelijke en creatieve workshops 
• Geloofsgesprekken
• Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
• Oude bekenden van de WJD weer ontmoeten

Wij organiseren deze WJD@Home met inachtneming van de dan 
geldende coronamaatregelen.

Twee busroutes naar en van de boot: 
• Bus 1: Dordrecht CS, Rotterdam Alexanderpolder, Amsterdam Slotervaart
• Bus 2: Roermond, Den Bosch

Kom je op eigen gelegenheid, parkeer dan in Holwerd.

14 januari
Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18.00 en 20.00 uur

16 januari
Aankomst boot Ameland in Holwerd: ong. 18.15 uur

Leeftijd:  jongeren van 15 tot en met 30 jaar
Kosten:  € 85,- 
Mocht dit voor jou te duur zijn, neem dan 
contact op met de jongerenwerker van jouw bisdom. 

Meld je aan vóór 4 januari 2022
I.  wjd.jongkatholiek.nl

Vragen?
E.  d.buhler@bisdomrotterdam.nl 

Schrijf je snel in, want ‘vol = vol’
Vraag anderen die je kent om ook mee te gaan!

WJD@Home op AmelandWJD@Home op Ameland


