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Hoera voor Leo van Klink! In deze Samenstromen op blz. 35 vindt u de 100e Frans en Klaar. Leo heeft is de bedenker van de 
Frans en Klaar afbeeldingen. Hij heeft dus al 100 keer zijn penseel ter hand genomen om met aquarel een prachtige plaat te 
maken. In de Samenstromen is het een piepklein plaatje, maar in het echt zijn de platen groter. Leo, namens de redactie veel 
dank voor je inzet en talent en op naar de 200!

Verder in deze Samenstromen veel over de missionaire parochie. Wat kunnen we doen om ons geloof uit te dragen en te ver-
spreiden? Gelukkig zijn er weer wat versoepelingen geweest en kunnen we elkaar weer makkelijker in het echt ontmoeten. 
Hopelijk kan dat bijdragen aan ons saamhorigheidsgevoel. Zien we u ook snel weer in één van onze kerken? 

Namens de centrale redactie, Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Josine Verhagen-van Velzen
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Hangslot

Twee mensen die verliefd zijn op elkaar, willen nog wel eens twee sloten aan een brug 
hangen en het sleuteltje in het water gooien. Ze willen daarmee zeggen “Ik houd van 
jou en blijf je eeuwig trouw”. In 2014 bezweek een hek van een brug in Parijs onder het 
enorme aantal sloten. Over de hele brug hingen er ongeveer 700.000. Bijna driekwart 
miljoen! Niet raar dus, dat de gemeente de sloten laat verwijderen als de hoeveelheid uit 
de hand loopt.

Je kunt die sloten zelfs via internet bestellen, met je naam er in of een hartje. Overal kun-
nen we geld mee verdienen. Maar hoe zit het dan met die belofte, die gedaan is bij het 
ophangen van de sloten aan de brug? 

Mensen die trouwen geven elkaar een ring. Meestal wordt aan de binnenkant de naam 
van de partner en de huwelijksdatum gegraveerd. In sommige beroepen is het gevaar-
lijk om een ring te dragen. Als je makkelijk ergens aan vast kan blijven hangen, moet je 
niet alleen je ring, maar ook je vinger van de grond op rapen. Een hulpmoeder op een 
sportdag van mijn school is dat eens overkomen. Haar ring bleef aan een spijl van een 
hek vastzitten, waar ze over heen wilde klimmen. Het gevolg was, dat ze haar vinger kwijt 
was. Het is dus beter om hem dan maar niet te dragen. 

Als je liefdesslot is weggehaald of je je trouwring niet meer draagt is het dan over met 
de liefde? Die moeder kon de ring niet meer dragen, want de vinger kon niet meer wor-
den aangezet. Natuurlijk niet. Die ring en dat slotje zijn symbolen. Het houden van, zit 
in jezelf. En houden van betekent dat je niet zomaar loslaat. Houden van betekent ook 
Vasthouden. Elkaar vasthouden. Dat doe je niet alleen in een huwelijk, maar ook in een 
gemeenschap. Of dat de sportverenging is, de school of de kerk. Zolang je er lid van 
bent, houd je elkaar vast. Dan ben je samen sterk. Dat is niet altijd eenvoudig, maar als je 
uitgaat van de ander en niet van jezelf, wordt dat heel wat makkelijker.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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Dat maak je soms ook mee in je gezins- of 
familieleven, in je netwerk van vrienden, 
in het werk en in de samenleving. 
Onderweg van de een naar de ander, 
verandert de boodschap of het verhaal. 

Ik mag graag iets lekkers bakken of 
koken en ben altijd in voor een nieuw 
recept, uit de krant of een boek, van 
een vriendin, van de tv of van internet. 
Maar soms is er iets niet goed gegaan 
met het publiceren of ik lees niet goed 
wat er staat… Tja, en als je in een recept 
een stap overslaat, het zout of de suiker 
vergeet, komt er iets anders uit de oven 
dan werd beloofd. Dat hoeft geen ramp 
te zijn, uit schijnbare mislukkingen komen 
soms de beste uitvindingen tevoorschijn. 
Zoals de appeltaart die ondersteboven de 
oven inging, dat recept is wereldberoemd 
geworden…

Het gaat om de kern
Appels en deeg, zonder één van die twee 
maak je geen appeltaart. Zo kun je naar 
alles kijken. Wat is er zeker nodig? Zonder 
bouwmateriaal of arbeid is er geen dak 
boven je hoofd. Zonder zaad, genoeg 
zon en regen is er geen oogst, zonder 
aandacht en tijd voor elkaar droogt de 

vriendschap uit. De kern moet er in zitten. 
Als je zo kijkt naar het joods-christelijk 
geloof, waar gaat het dan in ieder geval 
om, wat is de kern? Wat zou je daarop 
antwoorden?

Ik waag een gokje. Wellicht dat je zegt, 
“De Tien Geboden” al kun je ze niet alle 
tien opzeggen. Wellicht zeg je: “Je naaste 
liefhebben” of “Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet”. 
Of zeg je: “In Jezus leven, sterven en 
verrijzen, is de God van Israël tastbaar en 
zichtbaar geworden voor alle mensen”.

Bevrijdende liefde 
Het verhaal van ons geloof, van God en 
de mensen wordt al duizenden jaren 
doorgegeven. De Bijbel vertelt erover in 
geuren en kleuren. Alle emoties die we 
als mensen kennen komen voorbij. We 
horen over opoffering en valstrikken, 
over moed en schaamte, over angst en 
vertrouwen. Maar wat is in al die verhalen 
de kern? Welke boodschap wordt ons 
doorgegeven?

De kern is dat God trouw blijft, mensen 
lief heeft en met ze meetrekt, zoals 
met Abraham uit Ur vandaan en met 

Wat geef je door?

Pastoraal

zijn nakomelingen uit Egypte vandaan 
naar een beloofde toekomst. We horen 
van profeten en gewone mensen als 
Maria en Jozef die dat ervaren. Zacheüs 
en de blinde bedelaar ervaren die 
bevrijdende liefde in Jezus’ optreden. Een 
onvoorwaardelijke liefde die uitloopt op 
zijn dood en verrijzenis. 

Ervaren en doorgeven
Jezus nodigt je uit om naar Hem te 
luisteren, om bij Hem in de leer te komen. 
Je kunt door die geweldige liefde geraakt 
worden, beseffen dat je geliefd bent en 
een nieuwe weg inslaan.

Aan iedere gelovige is de opdracht om 
dat goede nieuws van Gods liefde door te 
geven. Dat gebeurt als we de grootheid 
van die liefde vieren, als we handen 
en voeten geven aan die liefde in ons 
persoonlijk leven of een concrete actie in 
de parochiekern en de buurt. Het gebeurt 
als we in bijeenkomsten met elkaar en 
met het evangelie in gesprek gaan en 
ontdekken wat Jezus ons persoonlijk te 
zeggen heeft.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Foto Sofia Shultz,pixabay.com

Iedereen heeft dit spelletje wel eens gespeeld. Een groep kinderen zit bij elkaar, de eerste fluistert een 
boodschap in het oor van het kind ernaast, deze fluistert het weer verder aan de volgende. En zo verder 
tot het de kring rond is. En als de laatste dan de boodschap hardop zegt, blijkt er tot verbazing en groot 
plezier van iedereen, iets heel anders uit te komen dan waar het mee begon.
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Op weg naar een missionaire parochie  

Er is iets gaande in onze parochiefede-
ratie. Er is al verschillende keren over 
bericht in de Samenstromen of u hebt 
er in de preek iets over mee gekregen. 

Wat is er aan de hand? Veel mensen 
hebben zorgen over de toekomst van 
de kerk. De vitaliteit in de gemeen-
schappen neemt af, steeds minder 
mensen zijn betrokken bij de kerk. 
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die 
vragen om verdieping van het ge-
loof, is er verlangen naar bloei en 
enthousiasme in de kerk.

Zou dat ook mogelijk zijn in onze kerken in het Groene Hart? Kun-
nen we een weg vinden naar een bloeiende gemeenschap die van 
betekenis is? Paus Franciscus dringt er op aan dat de kerk er op 
uittrekt, dat we een missionaire kerk worden. Een kerk die bete-
kenis heeft voor de wereld. Is dat de kerk die we kunnen zijn, die 
we willen zijn?

In 2019 verscheen het boek ‘Als God renoveert’ van de Canadese 
priester James Mallon. Zijn scherpe analyse en de wegen die hij 
aanwijst om verder te komen, waren een aanmoediging voor 
het Pastoraal Team om stappen te zetten. In 2020 hebben circa 
vijftig parochianen het boek samen gelezen. Op grond van hun 
positieve en opbouwende reacties nam het Pastoraal Team het 
besluit om in onze parochiefederatie een missionaire dynamiek 
op gang te brengen, een visie te formuleren en een stuurgroep 
Missionaire Parochie op te richten.

We zijn niet alleen, er is een missionaire beweging gaande in Ne-
derland. Verschillende parochies zijn deze weg ingeslagen. Ook in 
Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Canada tot in Australië 
aan toe gaan parochies op weg om een missionaire parochie te 
worden. De HH. Clara en Franciscusfederatie sluit zich daarbij 
aan!

Namens het pastoraal team, Marjo Hoogenbosch

Missionaire Parochie, wat is dat eigenlijk?

Het kabinet is demissionair. Het doet alleen de lopende en drin-
gende zaken. Het is zonder missie, zonder opdracht. Hopelijk 
komt daar snel een einde aan, want er zijn grote problemen om 
aan te pakken. 

In onze parochies voelen we ook dat er iets moet gebeuren. Hoe 
kunnen we in deze tijd, in onze omgeving, kerk van Jezus Christus 
zijn? 

Wij hebben wel een missie
Wij zijn niet zomaar toevallig kerk en parochie. Als geloofsge-
meenschap, als gelovigen hebben wij een opdracht, een missie. 
Wij zijn Gods handen en voeten, met Jezus’ hulp mogen wij zijn 
boodschap van vrede en bevrijding uitdragen. Bij zijn Hemelvaart 
gaf Hij een concrete opdracht: 'Ga en maak alle volkeren tot mijn 
leerling' (Mattheus, hfdst. 28) 

Wat Hij ons leert over het leven mogen we doorgeven. We mogen 
anderen helpen om Jezus te leren kennen. We  mogen relaties 
herstellen: tussen God en mensen, tussen mensen onderling en 
tussen mensen en de schepping. In alles mogen we Jezus’ missie 
omzetten in daden: persoonlijk én samen als parochie.

We besteden bewust aandacht aan de missie
Omdat we beseffen dat we deze opdracht hebben, willen we er 
als parochiefederatie bewust aandacht aan besteden. We nemen 
de tijd om na te denken over onze rol als kerk. Hoe kunnen wij in 
het Groene Hart de opdracht van Jezus waar maken? 
Hebben we de moed om als gelovigen mét ons geloof erop uit te 
trekken, uit te reiken en benieuwd te zijn naar andere mensen, 
gastvrij in onze benadering en open en eerlijk over onze inspi-
ratie? Kunnen we iets van onze overvloed delen met anderen, 
dichtbij en ver weg? 

Iedereen doet mee
Als leden van een kerk zijn we geen bezoekers van een weke-
lijks terugkerend evenement, maar allemaal betrokken bij een 
gezamenlijk doel. Iedereen doet mee. Meedoen aan de missie is 
niet voorbehouden aan de voorgangers, diaconiegroepen of en-
thousiaste vrijwilligers in het Anker. Soms is het zo eenvoudig als 
het uitnodigen van een kennis voor een kerkdienst of het bidden 
voor een vriend. Soms kost het wat meer moeite. Maar als we het 
samendoen, komen we verder en kunnen we op betekenisvolle 
manier kerk-zijn.

Missionair kerk-zijn is een proces van groeien. We leren samen 
invulling te geven aan de opdracht van Jezus.

Namens het pastoraal team, Marjo Hoogenbosch

Parochiefederatie

Clara & Franciscus Parochiefederatie 

ALS GOD RENO
VEERT

Een persoonli
jke

relatie met Ch
ristus

Denkt u dat het kan?

Ook in uw parochie?

www.missionai
reparochie.nl

info@missiona
ireparochie.nl
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Op weg, maar waar naartoe?

Op weg naar een 'Missionaire Parochie' is mooi, maar wat houdt 
dat in? Je kunt het zien als een bus waar we zijn ingestapt. Maar 
wat staat er eigenlijk als bestemming op deze 'bus'? Die bestem-
ming is als onze 'droom'. Waar dromen we van voor de parochie-
gemeenschap? Wat zouden we willen bereiken? Waar willen we 
ons met enthousiasme voor inzetten?

Over die vraag zijn we in het afgelopen jaar in gesprek geweest 
met de parochianen die meededen met de leesgroepen rond het 
boek 'Als God renoveert'. Met inbreng van die groepen zijn we tot 
deze visie gekomen:

Als Gods kerk zijn wij onderweg 
naar een vreugdevolle, gastvrije gemeenschap 
waarvan ieder een levende bouwsteen is.

Wij willen groeien in geloof en vitaliteit 
en mensen ondersteunen in woord en daad 
als een hoopvol teken in de wereld.

Zo bouwen wij elkaar op tot leerlingen van 
Christus. 

Ja, we zijn onderweg, maar we zijn er nog niet. Het is een interes-
sante, maar ook uitdagende reis om die bestemming te bereiken! 
We beseffen echter wel dat we op weg zijn zonder 'navigatie-app'. 
Nee, we hebben geen vooruitziende blik. Net zoals tijdens een 
echte busreis is het niet ondenkbaar dat we zo nu en dan verdwa-
len… Af en toe zullen we een verkeerde afslag nemen en dan, via 
een omweg, onze weg vervolgen.

Maar we vertrouwen op de Heilige Geest, die ons richting geeft. 
Ja, het zal soms zoeken zijn en we zullen keuzes moeten afwegen. 
Het zal een uitdaging zijn waarvoor ons gezamenlijk gebed steeds 
nodig is. Maar uiteindelijk gaan we wel op weg met de Hoop die 
God in ons hart geplant heeft. 

Namens het pastoraal team, pastoor Jack Glas

Wie zitten er aan het stuur?

Het project 'Missionaire Parochie' klinkt misschien als één enkel 
project, het tegengestelde is echter waar. Het omvat een hele 
verzameling verschillende deelprojecten. Allemaal bedoeld om 
aan de slag te gaan met die opdracht, de missie die we van Jezus 
hebben ontvangen. 

Een paar van die projecten kent u al. Misschien heeft u zelfs 
meegedaan. Denk bijvoorbeeld aan het Anker-project, de Alpha-
cursus of de leesgroepen rond het boek 'Als God renoveert'. 
Maar daar blijft het niet bij. Komende jaren hopen we verschil-
lende andere initiatieven te ontplooien om steeds meer een 
echte missionaire parochie te worden. 

De Missionaire Parochie is een project dat ons allemaal aangaat. 
Iedereen binnen en buiten onze parochiefederatie is welkom. 
We hopen dan ook dat velen van u enthousiast worden en mee-
gaan op deze weg. 

Maar hoe pakken we dat aan? Welke richting gaan we precies 
op? Wie zitten er aan het stuur? We kunnen moeilijk allemaal 
tegelijkertijd een eigen kant op sturen. Toch moet er wel degelijk 
gestuurd worden! 

In de afgelopen tijd zijn er een aantal parochianen opgestaan 
die zich daarvoor willen inzetten. Samen met twee leden van 
het pastoraal team vormen zij een stuurgroep. In deze groep 
worden plannen en ideeën verder ontwikkeld. Afhankelijk van 
het specifieke plan, zullen de leden van deze groep contacten 
leggen met mensen in een of meerdere kernen; met de pasto-
raatgroepen, beheercommissies of anderen. Om dan samen 
daadwerkelijk met een project aan de slag te gaan.  

Op zaterdagavond 2 oktober wordt de stuurgroep gepresen-
teerd. U bent daarvoor van harte uitgenodigd om de feestelijke 
eucharistieviering mee te maken in de Adrianuskerk in Lange-
raar om 19:00u.

Namens het pastoraal team, pastoor Jack Glas

Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Ontdek meer over het leven, 
geloof en zingeving

Doe de Alpha Online
Wat is dat nou? Alpha? 
Waarom staat er een vraagteken bij?
Alpha is (opnieuw) kennis maken met ge-
loof. Alpha begint met de vraag: Is er meer? 
Vanuit die vraag gaan we met elkaar in ge-
sprek. Waar praten we dan over? Allereerst over ons eigen leven. 
Belangstelling hebben voor elkaar vinden we heel belangrijk. We 
willen je leren kennen. Iedereen is welkom.

Maar we vertellen ook wat christenen geloven. Iedere bijeen-
komst begint we met een andere vraag. In de film daarover staat 
die vraag met veel humor en snelheid centraal. Daarna wisselen 
we uit wat wíj zelf ervan vinden. Een paar van die vragen zijn: Wie 
is Jezus? Hoe kun je geloven? Waarom zou je bidden? 

Is dat niet saai?
Absoluut niet. Alpha is gezellig en laagdrempelig. De sfeer is 
open en ontspannen. Om deel te nemen hoef niet vroom te zijn 
of super gelovig, Het is voor iedereen, of je nou een vaste kerk-
ganger bent of iemand die af en toe er komt, of alleen een kerk 
van de buitenkant kent. Of je nu zoekt, twijfelt of er blanco ingaat 
– bij Alpha is iedereen welkom.

Dat smaakt naar meer
De deelnemers van de eerste Alpha in onze parochie waren 
enthousiast. Ook daarom willen we doorgáán en bieden we een 
nieuwe, een Alpha Online aan. Als we (in verband met het coro-
navirus) goed door deze winter komen, bieden wij in het voorjaar 
een ‘gewone’ Alpha in een zaal aan, mét eten vooraf. Maar dit 
najaar willen wij beginnen met een Alpha Online. Gewoon vanuit 
je huis met je eigen computer, doe je mee. Er is een Alpha op de 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op de woensdag-
avond van 19.30 tot 21.30 uur. We beginnen op 6 oktober. De 
andere dagen staan op de website van de parochie.

Wat gaat mij dat kosten? Zit ik er dan aan vast?
Alpha is gratis, Alpha is vrijblijvend. Zelfs al schrijf je je in, je zit er 
niet aan vast, al hopen we wel dat je het zo leuk vindt dat je blijft. 
Alpha is een open gesprek over wat echt belangrijk is in het leven.

Wil je eerst meer weten?
Kijk op de website van Alpha Nederland: https://alphanederland.
org/ of bekijk de vlog over onze Alpha op de site van de bisschop-
pen: https://www.youtube.com/watch?v=9suoXLLLOn8
Heb je vragen? Stuur een mailtje naar h.vandereep@rkgroene-
hart.nl, wil je meedoen? Schrijf je in via info@rkgroenehart.nl.

Pastor Heleen van de Reep

Leesgroep 'Als God renoveert'
Om te werken aan de toekomst en aan de opbouw van een 
gastvrije en vreugdevolle kerk zullen we stappen moeten 
zetten om andere wegen in te gaan. Maar hoe? Het pasto-
raal team, de parochiebesturen, de pastoraatgroepen en de 
beheercommissies zijn op hun terreinen en met hun verant-
woordelijkheden bezig om de eerste stappen te zetten. Maar 
het zijn geen stappen die wij en zij verzonnen hebben. Het 
zijn stappen die vanuit parochianen werden aangereikt. 
Sommige zaken zijn al door ons opgepakt.
 
Zoals: 
•  Meer stilte en ruimte voor gebed (de huidige Woord- en 

gebedsvieringen)
•  Geloofsverdieping en eucharistie vieren met jong en oud 

(Ankerproject)
•  Meer eucharistievieringen. (alle doordeweekse vieringen 

zijn eucharistievieringen)
•  Het persoonlijk geloof laten groeien (Alpha cursus)

Alle input die verder binnenkwam wordt mede door een 
nieuwe stuurgroep en het pastoraal team uitgewerkt over de 
komende 3 jaar. De stuurgroep werkt nauw samen met het 
pastoraal team en dus ook voor de hele federatie. 

De mensen in deze stuurgroep hebben ook mee gedaan met 
de leesgroepen. Er zijn al 4 leesgroepen geweest. Dat bete-
kent dat al bijna 60 mensen met het pastoraal team heeft 
mee gelezen. Vanuit deze leesgroepen zijn veel ideeën geko-
men om stap voor stap te werken aan verdere parochiever-
nieuwing. In de vorige Samenstromen stond al een uitnodi-
ging om mee te doen met de nieuwe leesgroep in het najaar 
van het boek 'Als God renoveert' van James Mallon.

Wilt u ook met een leesgroep meedoen? Geeft u dan op voor 
één van beide locaties. 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

Opgeven via info@rkgroenehart.nl of tel. 0172-609538.

Diaken André van Aarle

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus verdieping
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Clara & Franciscus Verdieping

Sint Gerardus

We blijven deze maand nog even in Limburg. We gaan van Roer-
mond naar Wittem en komen daar uit bij het fraaie klooster van 
de paters redemptoristen. Daar wordt Sint Gerardus vereerd als 
patroonheilige voor kleermakers, zwangere vrouwen, moeders, 
communicantjes en hopeloze zaken.
Gerardus werd op 23 april 1726 in de buurt van Napels geboren. 
Hij was de zoon van een eenvoudige kleermaker. Hij verlangde 
al op jonge leeftijd om het klooster in te gaan. Maar zijn oversten 
vonden dat hij geen tot weinig capaciteiten bezat en er van af 
moest zien. 

Toch bleef hij hopen, vragen, en bidden. Ondertussen was hij 
kleermaker net als zijn vader. Na lang aandringen mocht hij in 
1749 lekenbroeder worden bij de redemptoristen. Hij leidde een 
leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid. Naast de 
gewone geloften die de broeders aflegden, legde Gerardus nog 
een gelofte af; dat hij in elke omstandigheid zou kiezen voor het 
volmaaktste! Hij stierf in glans van heiligheid op 16 oktober 1755.

De heilige Alphonsus Maria de Liguori ontdekte in hem een hei-
lige. Terwijl Gerardus alleen maar probeerde ijverig en beschei-
den te zijn. Hij was zo geliefd dat hij al tijdens zijn leven als hei-
lige werd vereerd. Als hij buiten het klooster moest gaan, riepen 
de mensen al direct “daar is de heilige”. 
Hij stond bekend om zijn apostolisch en charitatief werk en om 
bovennatuurlijke gaven. Zo had hij de gave van bilocatie ( hij 
kon op meerdere plekken tegelijk zijn), hij was helderziende en 
kon gedachten lezen, zijn voorspellingen klopte altijd, meerdere 
wonderbaarlijke broodvermenigvuldigingen en genezingen deed 
hij tijdens zijn leven, daardoor was hij erg geliefd bij de gewone 
mens. Ook zou hij tijdens een storm een schip dat voor de kust 
van Napels in moeilijkheden verkeerde gered hebben. Hij rende 
de zee op en trok het schip met twee vingers uit de storm aan 
wal.

Deze keer geen afbeelding van deze heilige maar een uitnodiging 
om naar zijn afbeelding te komen kijken. En wel in de St. Jan de 
Doperkerk te Leimuiden. Aan de linkerkant van het schip zien we 
in het eerste Raam de afbeelding van Sint Gerardus Majella, Alex 
Asperslagh heeft zijn best gedaan om een afbeelding te maken 
van hem in art-deco stijl. Tijdens de zomer en de herfst schijnt in 
de avonduren zo prachtig het licht door dit raam. 

Wie zijn heiligen eigenlijk? Dat zijn mensen waar Gods licht door-
heen straalt, die transparant zijn geworden in God, die net zoals 
Gerardus in elke omstandigheid proberen  te kiezen voor het vol-
maaktste, die een leven leiden van gebed en naastenliefde.

Wanneer kunt u komen kijken naar Sint Gerardus in Leimuiden? 
Op donderdagavond tijdens de Heilige Mis van 19.00 uur. Een 
uitnodiging om in Sint Gerardus voetstappen te treden. 
Durft u ook te komen kijken?

Niels Hofkens

Geloofsvraag 

Zaterdag 11 september was het Open Monumentendag. De 
kerk in Langeraar was open en behoorlijk wat mensen kwa-
men in de kerk kijken. Ook mensen die niet kerkelijk waren. 
Zo kwam er ook een vader met zijn dochter. Het meisje kwam 
naar mij en vroeg: “Waarom hebben op de schilderijen som-
mige mensen een gouden cirkel boven hun hoofd?”

Wij zijn gaan kijken. Zij bedoelde de schilderijen van de kruis-
wegstatie. Natuurlijk viel gelijk op, dat Jezus zo’n gouden cir-
kel had. Helemaal goud, ook van binnen. Ik zei: “Dat noemen 
we een aureool, een soort kroon. In de kunst is het een mooi 
teken. Zeker bij Jezus is het een teken, dat hij de Heilige Zoon 
van God is. Het is een soort van Zegenkroon. We vieren bin-
nenkort ook weer het feest van Christus Koning. Zo’n kroon 
verdient Hij. Hij heeft ons laten zien, dat God altijd bij ons is 
maar ook dat door zijn dood en verrijzenis ook wij bij God 
mogen leven”.

Het meisje keek met grote ogen naar mij en naar het schilde-
rij. Ik zei: “De schilder heeft laten zien, dat Jezus dus voor alle 
mensen belangrijk is.”

Daarna vroeg ze: “En die mevrouw dan?” “Dat is Maria, de 
moeder van Jezus. Die heeft ook zo’n kroon. Ietsje kleiner als 
je goed kijkt. Maar zij heeft de kroon, omdat zij in Jezus ge-
loofde en altijd bij Hem was. Zij is heilig, omdat ze in de hemel 
is. En in de hemel bidt zij voor ons. Daarom geven schilders 
vaak Maria en andere heiligen ook een kroon, omdat zij bij 
Jezus horen. Het zijn allemaal kroondragers, omdat zij bij de 
Drager van de Zegenkroon horen.”

Diaken André van Aarle
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Vormselvieringen
Vorig schooljaar konden we pas laat beginnen aan de voorberei-
dingen, maar binnenkort is het echt zo ver. Dan komt bisschop 
Van den Hende het Heilig Vormsel toedienen. Op vrijdagavond 8 
oktober om 19.00 uur worden er 30 kinderen uit de Claraparo-
chie gevormd in de HH. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. 
En de dag daarna, op zaterdagochtend 9 oktober om 10.00 uur 
ontvangen 14 kinderen het Heilig Vormsel. De kinderen heb-
ben zich met de vrijwilligers van Vormselkracht voorbereid. We 
zijn meerdere keren bij elkaar geweest (allemaal op 1,5 meter 
afstand!). We hebben met elkaar gepraat, een beetje toneelge-
speeld, nagedacht over de geloofsbelijdenis, in de zomervakan-
tie geoefend in het doen van goede daden en nog veel meer. 

We weten nu nog niet of alle familieleden en vrienden bij de 
viering kunnen zijn of dat alleen vaders, moeders, broertjes en 
zusjes mogen komen. Als je in de kerk nog steeds op 1,5 meter 
afstand van elkaar moeten blijven, is dat niet anders. Maar bei-
de vieringen worden via de livestream van de parochies uitge-
zonden. Of u nu wel of niet komt, wilt u voor onze vormelingen 
bidden?

Ik wil de vrijwilligers van Vormselkracht van harte bedanken. 
Zonder hun betrokkenheid gaat het niet. Een paar gaan er he-
laas mee stoppen. Wij zoeken dus voor het voorjaar versterking 
vanuit Aarlanderveen, Langeraar en Nieuwkoop. Wie komt ons 
helpen? Stuur een mail naar h.vandereep@rkgroenehart.nl als u 
belangstelling heeft.

Pastor Heleen van de Reep

Liturgische gymnastiek

– Vervolg van de uitleg van hetgeen hoe & waarom gebeurt in 
een (eucharistie-)viering en waarom bij elk onderdeel een be-
paalde houding wordt aangenomen.

Nadat we zittend naar de eerste en tweede lezing hebben ge-
luisterd, het ‘Woord van de Heer’ en als antwoord daarop het 
‘Wij danken God’ geklonken heeft, leest de lector het Alleluia 
en het vers. Als er een koor is wordt dit meestal gezongen; 
behalve in de Veertigdagentijd dan klinkt er geen Alleluia. Waar 
de tussenzang het antwoord is op de eerste Lezing, daar is het 
Alleluia, inclusief Bijbelvers en nogmaals ‘Alleluia’ een vooruit-
blik op de evangelielezing.

Voor wie niet kan, daar verliest de Koning zijn recht, maar de 
traditie wil dat wie wèl kan, bij het Alleluia gaat staan. De die-
pere betekenis achter deze staande houding is dat we als ge-
lovigen de Verrezen (N.B. =opgestane) Heer begroeten... in het 
Woord, net zoals we thuis het bezoek ook staande begroeten 
als we gezond zijn.

Er kunnen twee redenen zijn waarom de priester nog even 
blijft zitten. De eerste is dat hij wierook ‘oplegt’ op het gloei-
ende kooltje dat zich in het wierookvat bevindt. Een tweede 
reden is, dat als in een eucharistieviering een diaken assisteert, 
het aan hem is om het evangelie te lezen. De diaken komt in 
dat geval, voordat hij het Evangelie verkondigt, de priester om 
de zegen vragen: ‘Heer, geef mij uw zegen’. De priester zegent 
de diaken met de woorden: ‘Verkondig het Evangelie in eerbied 
en naar waarheid, in de Naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest’. Dit zegenen doet een priester niet op eigen ge-
zag, of omdat hij het leuk vindt, maar op grond van zijn pries-
terwijding in verbondenheid met de bisschop en als priester ‘In 
Persona Christi’ (hierover later meer).

Als er geen diaken assisteert, spreekt de priester die woorden 
zelf (zacht) uit. Nadat het evangelie is gelezen neemt iedereen 
weer plaats om te luisteren naar de homilie of de preek… Is 
daar verschil tussen...? En zo ja, welk? 
        -Wordt vervolgd -

Kapelaan Van Paassen

Vreugde om de oogst 
‘Die onder tranen zaaien, zij oogsten met gejuich.
Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen;

Maar keren zingend weer, beladen met hun schoven.’ 
Psalm 126

Deze psalm in de liturgie van de 30e zondag vergelijkt de 
vreugde over de terugkeer van de Israëlieten uit de balling-
schap met de vreugde om de oogst.

Als je zaait, zie je nog niet wat het worden zal. Of er genoeg zon 
en regen zal zijn, het gewas niet geplaagd wordt door ziektes 
of andere tegenslag, je inspanning voldoende oogst zal opleve-
ren.

Dat geldt ook voor werkers in de zorg en onderwijs, in het 
transport, de bouw, en dienstverlening. Als het allemaal lukt, 
dan ben je blij en wil je dat delen met alle anderen.
Dat geldt ook voor je geloof. Geloof is als een sprong in het 
diepe. Je weet niet wat het je zal brengen. Maar af en toe is 
daar die vreugde om Gods nabijheid die huist in je hart. Die 
delen we met elkaar als we samenkomen. 

Oogstdankdagvieringen 
H. Claraparochie, alle kerken, 23/24 oktober
H. Franciscusparochie, gebouw De Spreng, 24 oktober 10.00 uur.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Het avondlicht zet de Adrianuskerk in het zonnetje, alsof het 
via deze foto aan u wil laten zien hoe prachtig het werk is 
gedaan. Drie en een halve maand lang is de zuidwest gevel 
én de hoge toren ingepakt geweest achter blauw steigerdoek. 
Peter Otto van de Beheer Commissie Parochiekern Langeraar 
(BCP) vertelt over dit project:

Wanneer is het project gestart?
De kerk is gebouwd met stenen uit Vlaanderen, een gebied rijk 
aan zeeklei. Dat de voegen versleten en poreus raakten werd 
merkbaar aan de binnenzijde van de kerk: het wit uitslaan van 
de muren komt door het uitzouten van de zeezout bevattende 
stenen. 

In 2018 werd eerst lokaal advies ingewonnen bij dorpsgenoot 
Giel van Rijn. Volgende stap was Koek Consult aan te stellen 
als directievoering. Als aannemer werd gekozen voor GB&O uit 
Houten, een gespecialiseerd bedrijf voor gevelherstelwerk.
De gemeente kijkt naar de nodige vergunningen en schakelt de 
regionale Erfgoedcommissie in omdat de kerk een rijksmonu-
ment is. Daarvanuit wordt de helft van de kosten gedragen. 

Wanneer werd het spannend?
De kerk heeft gespaard voor groot onderhoud en volgens re-
gels van het parochiebestuur wordt de parochianen gevraagd 
een vrijwillige bijdrage te doen. Dat laatste was voor Peter een 
heel spannende periode. In een tijd dat er verminderd kerkbe-
zoek mogelijk was door corona, en de meest kerk-betrokken 
inwoners van het dorp op leeftijd raken. Gelukkig kwamen deze 
financiën rond. 

Ook een door Saskia Versluis gemaakt schilderij bracht via een 
veiling geld op. Groot was de verrassing toen bij de overhandi-
ging het schilderij direct terug werd geschonken aan de kerk, 
met de kwinkslag van de gulle schenker dat het nu bij een vol-
gende inzamelingsactie weer ingezet kan worden.

Iedereen ‘op de hoogte’ houden
Via een inlegvel in Samenstromen werden de inwoners van 
Langeraar steeds met ‘weetjes’ op de hoogte gehouden hoe de 
restauratie vorderde. Nu de steiger er toch stond werden ook 
de wijzers van de kerkklok opnieuw verguld. Veel dorpsgenoten 
wisten niet dat ze zo vaak op de klok keken, pas nu de klok stil 
stond viel het op. En de vreemde stilte van het niet luiden van 
de klok zit je ook niet lekker.

Hoe verliep het verder?
Vanuit het bisdom was er veel ondersteuning door Edgar de 
Bruijn. Zijn kennis kwam bij iedere bouwvergadering goed van 
pas. Nadat de steigers er stonden kon op hoogte gezien worden 
welke stenen aan vervanging toe waren. Vanaf de grond was dit 
nog niet te zien. Peter weet inmiddels dat bij toekomstige pro-
jecten een drone hierbij goed van pas zou komen. 

Zelf nog op de steiger geweest?
Nee, Peter moet bekennen dat hij niet op de 30 meter hoge 
steiger is geweest. Hoogtevrees hield hem aan de grond. 

Zijn er meer klussen aan te pakken?
De kerkgevels kunnen er nu weer 20 á 30 jaar tegen. Een vol-
gend project is de isolatie van de pastorie. Verder moet er in 
samenspraak met kerk, waterschap en gemeente een goed 
beheer van het waterpeil onder de kerk afgesproken worden.
Peter is trots op de start van een klusteam van 10 personen die 
een lijst van middelgrote onderhoudsklussen gaan aanpakken. 
Opnieuw hulde aan de vrijwilligers die zorgen dat de kerk en 
alles eromheen fier overeind blijft.

Geniet bij uw volgende bezoek; de H. Adrianus kan de tand des 
tijds weerstaan!

Interview
Clara & Franciscus Interview

Een ontmoeting met:

Peter Otto, gevelklus Adrianuskerk geklaard
door Anja Niemöller
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Woensdagochtend-  
vieringen
De vieringen op woensdagochtend 
in Aarlanderveen worden door een 
steeds grotere groep (20 tot 30 per-
sonen) bezocht en gewaardeerd. Een 
trouwe groep parochianen komt ie-
dere week naar deze doordeweekse 
eucharistieviering en put daar troost 
en vertrouwen uit. Er is een toename 
te zien van mensen die af en toe deze 
viering bijwonen, mensen vanuit andere 
geloofsgemeenschappen en soms ook 
jongeren. Dat kan omdat het tijdstip 
goed uitkomt, omdat de vertrouwde 
sfeer hen aanspreekt of om verdieping 
te zoeken in het geloof. Kapelaan van 
Paassen of pastoor Glas gaan voor, de 
koster regelt de gebruikelijke liturgi-
sche zaken, orgelspel en zang worden 
verzorgd door Niels Hofkens en Patrick 
Vianen dient als acoliet. Een lid van de 
pastoraatgroep verwelkomt u bij de 
ingang en zolang de coronamaatregelen 
daarom vragen, is hij/zij degene die de 
namen noteert en aanwijzingen geeft 
voor het handen ontsmetten en het 
vinden van een zitplaats. Lector Marian 
Berkhout, die verhuisd is vanuit Nieuw-
veen naar Ter Aar, zet haar vakkundige 
voorleeskwaliteiten in om de viering 
nog aantrekkelijker te maken. Sommige 
aanwezigen bezoeken even het graf van 
een dierbare of steken een kaarsje op 
in de Mariakapel achter in de kerk. Ook 
de verzamelmand voor de Voedselbank 
wordt gevuld. Na de viering is er gele-
genheid om in het Achterom even na te 
praten onder het genot van een kopje 
koffie of thee, verzorgd door onze gast-
vrouw Betty Staartjes. Hier kunt u ook 
Ria Helling ontmoeten, die samen met 
Wil Voortman het secretariaat verzorgt. 
Uiteraard vindt dit alles plaats met 
inachtneming van de preventieregels 
ter voorkoming van corona. Mocht u 
interesse hebben, kom dan gerust. Er is 
nog ruimte genoeg en aanmelden is niet 
meer nodig. 

P.S. In oktober en mei is er vanaf half 9 
Rozenkrans bidden, voorafgaand aan de 

viering. Ook daar bent u uiteraard van 
harte welkom!

PG, Ed Koeleman

Schoolkerkdienst 
Op zondag 10 oktober is de 5e school-
kerkdienst van basisschool de Viergang. 
Dit initiatief is 5 jaar geleden ontstaan om 
samen met de vier kerken en de school 
in het dorp een oecumenische dienst te 
houden. Dit jaar is de schoolkerkdienst in 
de R.K. Petrus en Pauluskerk. 

Het thema van de viering is 'Worden 
wat je wil'. Het maakt niet uit wie je bent 
of waar je vandaan komt, goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud 
of al tien jaar. Ieder kind is uniek en kan 
worden waar hij/zij van droomt. 

De viering begint om 11.15 uur en 
aansluitend is er gelegenheid voor een 
kopje koffie/thee in het Achterom. Er is 
een collecte voor een goed doel, dat in 
samenspraak met de school gekozen 
gaat worden. 

Iedereen is van harte welkom bij de 
schoolkerkdienst! Dus alle parochianen, 
kinderen, ouders, broertjes en zusjes, 
leerkrachten, opa’s en oma’s, buren 
etc. zien wij graag op 10 oktober. Voor 
de jongere kinderen (die nog niet op 
school zitten) is er tijdens de viering een 
opvang in het Achterom. Wilt u vooraf 
reserveren voor iedereen vanaf 12 jaar? 
Voor jongere kinderen hoeft u niet te 
reserveren. 

Reserveren voor 10 oktober kan via: 
https://bit.ly/reserveerdienst
De livestream kan bekeken worden via: 
https://bit.ly/kijkkerk
De livestream terugkijken kan via: 
https://bit.ly/kerkterugkijken

Namens de werkgroep schoolkerkdienst
Erwin de Graaf, Angelique Konijn. Jessika 
Zevenhoven en Sharon Wijsman

Kinderkerk op 24 oktober
De volgende mogelijkheid tot het mee-
doen met onze kinderkerk is op zondag 
24 oktober. Deze zondag vieren we 
Oogstdankdag. We hebben een leuke 
activiteit in petto. Wat precies is nog 
een verrassing. We kunnen wel vast 
verklappen dat we na de viering iets 
gaan uitdelen aan alle parochianen. Alle 
kinderen, van de allerkleinste (en dat is 
nieuw!) t/m groep 8 van de basisschool 
zijn welkom. Graag tot dan!

Werkgroep Kinderkerk

Allerzielen in het Licht
Op dinsdag 2 november willen wij tij-
dens de Allerzielenviering de dierbaren 
die ons recentelijk zijn ontvallen, maar 
ook zij van  door de jaren heen, geden-
ken. Net als voorgaande jaren willen wij 
dit doen door met elkaar Allerzielen in 
het Licht te zetten.

Kapelaan van Paassen zal vóór aanvang 
van de Allerzielenviering in Aarlander-
veen, de begraafplaats aan de West-
kanaalweg in Ter Aar bezoeken, om de 
graven te zegenen en met elkaar te bid-
den. Om 18.00 uur zal hier gestart wor-
den met een kort samenzijn bij de aula 
van de begraafplaats. De begraafplaats 
zal sfeervol aangekleed worden met 
vuur en fakkels.

Clara parochie 
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H H Petrus en Pauluskerk Clara parochie 

Om 19.00 uur begint de viering van 
Allerzielen in onze parochiekerk te Aar-
landerveen. Tijdens deze viering zullen 
alle gestorvenen herdacht worden, met 
speciale aandacht voor diegenen die 
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Hun nabestaanden zullen het kruisje 
van hun overledene krijgen dat achter 
in de kerk hangt.

Let op: De viering kan worden bijge-
woond volgens de dan geldende coro-
namaatregelen. Hierdoor zou het een 
besloten viering kunnen zijn. In dat ge-
val zullen alleen de nabestaanden van 
de overledenen van afgelopen jaar de 
mogelijkheid krijgen om bij de viering 
aanwezig te zijn. Op het moment van 
schrijven is dit nog niet duidelijk.

Na afloop van de viering willen we met 
elkaar naar de pastorietuin en de be-
graafplaats achter de kerk gaan. Ook 
hier zal alles sfeervol worden verlicht 
met vuur en fakkels. We zullen met el-
kaar bidden en kapelaan van Paassen 
zal ook hier de graven en de urnenmuur 
zegenen. Bij de begraafplaats heeft 
u de mogelijkheid om een kaarsje te 
laten branden, ter nagedachtenis aan 
iemand. Zowel bij de begraafplaats in 
Ter Aar als bij de kerk in Aarlanderveen 
kunt u grafkaarsen kopen. Ook als u 
niet naar de kerkviering kunt komen, 
bent u welkom bij de begraafplaats.

Mochten de coronamaatregelen het 
toelaten, dan is er de mogelijkheid om 
na de viering met elkaar samen te zijn 
en na te praten in en rondom Het Ach-
terom. Dan zal, met gepaste muziek op 
de achtergrond, warme drank geschon-
ken worden. Wij willen u dan ook van 
harte uitnodigen om na de viering nog 
naar Het Achterom te komen.

Werkgroep Allerzielen

Op het hoogfeest van 
Allerheiligen is er weer 
een Latijnse mis 
Waarom is er sinds kort weer een eu-
charistieviering met Latijnse zang? Gaan 
we weer terug naar vroeger? Welnee. 

Een mooie traditie wordt weer nieuw 
leven ingeblazen. Elke vijfde zondag 
van de maand zingt de pas opgerichte 
schola de wisselende en vaste gezangen 
in het Latijn in een eucharistieviering in 
een van de kerken van onze parochie, 
met Allerheiligen is Aarlanderveen aan 
de beurt.

Het beantwoordt aan de oproep van het 
tweede Vaticaans concilie om het Latijn 
te bewaren en het een vaste plaats in 
de liturgie te geven naast een ruimer 
gebruik van de volkstaal voor bijvoor-
beeld de lezingen, preek en voorbeden. 
Het was de wens van de concilie vaders 
om het Latijn te blijven gebruiken. Wist 
u dat het tweede Vaticaans concilie ge-
opend en gesloten is met een Latijnse 
eucharistieviering?.

Vorig jaar is er een schola ontstaan naar 
aanleiding van tweede kerstdag. Dat is 
zo goed bevallen, dat we inmiddels met 
een man of acht zingen, vijf keer vooraf-
gaande aan de vijfde zondag, dinsdag-
avond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de 
st. Martinuskerk te Noorden.

Voor wie is deze viering bedoeld? Voor 
iedereen! Jong en oud zijn welkom. 
Voor iedereen is een inlegvel met de 
vertaling erop beschikbaar. Het is mooi 
om met mensen van alle delen van de 
wereld, van alle volken en talen samen 
het Credo III of de achtste mis te zingen. 
Bijvoorbeeld tijdens de jongerendagen.

Bent u enthousiast? 
Meld u aan bij Niels Vianen 
06-31070460 of Hans Brouwer 
06-53176974.

Bezoekgroep Petrus 
en Pauluskerk te 
Aarlanderveen
Als lid van de bezoekgroep mogen wij 
parochianen van 80+ een bezoekje 
brengen. In 2020 ben ik bij een aantal 
langs geweest waarvan de meeste de 
aandacht zeer hebben gewaardeerd. 
Een enkeling wilde niet dat ik bij hen 
binnenkwam. 

Met kerst ben ik bij allen langs gegaan 
om een mooie kerstkaart met een kerst-
wens te brengen. Mede vanwege de 
corona heb ik in 2021 geen bezoekjes 
meer gedaan, bang voor besmetting. 
Wel hebben we bij onze bezoekadres-
sen een paasattentie gebracht, wat in 
dankbaarheid werd ontvangen. 

Omdat de meesten nu zijn gevacci-
neerd, ga ik de bezoekjes binnenkort 
weer oppakken, maar maak daarvoor 
eerst een telefonische afspraak. Een 
beetje aandacht voor je medemens 
geeft mij ook veel voldoening en daar 
doen we het voor. 

Helma Zevenhoven

       Lief en leed

Overleden
21 augustus  Maria Cornelia Elisabeth Aartman -Brouwer  85 jaar
23 Augustus  Hermanus Leonardus van der Post  84 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker



12     www.rkgroenehart.nl

Samen bidden wij de 
rozenkrans

Het is oktober, de dagen worden frisser 
en korter. De verwarming gaat weer aan 
en in de avond doen we de gordijnen 
weer dicht. In de kerk bidden wij in ok-
tober traditiegetrouw de rozenkrans. En 
daarvoor wil ik u van harte uitnodigen 
om in de kerk samen met mij te bidden 
of als het niet lukt om te komen, via de 
kerkomroep. Het rozenkransgebed is elke 
donderdagavond. De deuren van de kerk 
zijn vanaf 18:45 uur geopend, zodat u in 
alle rust en stilte tot uzelf kunt komen. 
De rozenkrans zelf begint om 19:00 uur. 
Graag tot ziens. Warme groet.

Saskia Versluis-Hölscher

Kinderkoor 
De Vrolijke Noot
Hou jij ook zo van liedjes zingen? Kom dan 
eens meezingen met het kinderkoor! Ook 
als je (nog) geen communie hebt gedaan, 
ben je van harte welkom. Er zingen bij ons 
koor zowel jongens als meisjes. We vinden 
het gewoon heel leuk om samen lekker 
te zingen. Omdat de meeste kinderen in 
het koor wat jonger zijn, zingen we veel 
uit ons hoofd. Het is dus geen probleem 
als je nog niet zo snel kunt lezen. We re-
peteren de komende periode in de kerk. 
Je kunt hier naar binnen via de pastorie, 
links naast de kerk in Langeraar en zingen 
op dinsdag van 18:30 uur - 19:15 uur. Je 
mag zo langskomen, aanmelden is niet 
verplicht, maar mag wel. Dat kan bij Chan-
tal chantalkeijzer@hotmail.com. Ook voor 
andere vragen kun je altijd mailen. Zit je in 
groep 3 of hoger? Zing met ons mee!

Chantal Keijzer & Kinderkoor 
"De Vrolijke Noot" uit Langeraar

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 ingeslagen. 
Het koor bestaat uit 4 meiden en 1 jongen 
en is onder leiding van een nieuwe diri-
gent. Haar naam is Greetje de Haan. Op 
maandagavond repeteren wij van 19:45 
uur tot 21:15 uur in het koetshuis 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

Kindje wiegen
Ervan uitgaande dat we dit jaar het kerst-
spel weer live mogen opvoeren, maken 
we voor Kindje wiegen nu al een voorzich-
tige start met de voorbereidingen. Altijd 
leuk, altijd een dankbare taak. Maar kan 
het ook anders? We doen het al zoveel 
jaar. Zijn we niet vastgeroest in onze ma-
nier van vormgeven? Daar hebben we jou 
dus voor nodig! Voor nieuwe input. Van 
jou, die de belevingswereld van kinderen 
dagelijks ziet. Mag ik je uitnodigen ons te 
verrijken met ideeën, je frisse blik en je 
enthousiasme? Geef me even een belletje. 
Liesbeth 06-28256286 of laat je gegevens 
achter bij Ria op het secretariaat.

Adrianusviering en 
zegening kerktoren 

Hoera! De toren van de H. Adrianuskerk 
is opnieuw ingezegend. Dat de nieuwe 
voegen maar lang mogen blijven zitten! 
Op ludieke wijze besprenkelde diaken 
van Aarle de toren van Langeraar met 
het gewijde water. Vooraf is er een hele 

mooie H. Adrianusviering gevierd. Dit 
was ook de startviering voor Basisschool 
Aeresteijn. Wat waren er veel kinderen. 
Op de vrijdag voor de mis bezocht de 
diaken de basisschool en heeft daar in 
alle klassen verteld over Adrianus. Wie hij 
was en wat hij deed en waarom de kerk 
naar Adrianus vernoemd is. Dat verhaal 
maakte bij veel kinderen indruk en was 
ook goed blijven hangen. Veel kinderen 
wilden erg graag naar deze viering. Ver-
kleed als prinses, prins, als ridder of ge-
woon als jezelf. Allemaal mochten ze even 
naar voren komen en vertellen wat ze nog 
wisten van het verhaal dat op school was 
verteld. Ze kwamen er wel uit. Adrianus 
was een soldaat en moest de gevangenen 
bewaken, die opgesloten waren omdat zij 
Katholiek waren. Hij was verbaasd dat de 
gevangenen zongen en blij konden zijn, 
terwijl ze opgesloten waren. Opgesloten 
in de cel met maar een smalle spleet in 
de muur om maar een glimpje van buiten 
op te vangen. De ruimte was zo klein dat 
mensen om de beurt even konden liggen, 
terwijl de anderen dan moesten blijven 
staan. En wat vooral in de herinnering 
van de kinderen was blijven hangen: Er 
was geen toilet! Ze moesten “dat” in een 
hoekje doen! De viering was erg mooi en 
vele kinderen hebben aandachtig naar de 

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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woorden van de diaken geluisterd. Vlak 
voor de stille aanbidding werd uitgelegd, 
wat een monstrans is. De kerk was muis-
stil tijdens de aanbidding. De woorden;  
“a church without crying will soon be dy-
ing” (dus dat het niet erg was als je kind 
even niet stil was), maakte dat menig 
vader en moeder durfde te ontspannen 
en werkelijk even diep in gedachten de 
aanbidding kon meemaken. Het heeft bij 
veel aanwezigen een diepe indruk achter 
gelaten. En toen.. toen ging het gebeuren. 
Buiten op het plein stond de brandweer al 
opgesteld naast de brandweerwagen. Een 
mooi met bloemen versierde bak werd 
gevuld met water. Vervolgens is dit water 
door de diaken gezegend. Met de woor-
den: "commandant, start de motoren!" 
zorgde een goed bedacht systeem ervoor, 
dat het ingezegende water tijdens het 
spuiten werd meegezogen en zo op de 
toren terecht kwam en door de wind op 
de naast geparkeerde fietsen! Wat zullen 
de eigenaren van deze fietsen fijn trappen 
de komende tijd! Het torenproject is klaar 
en ingezegend, de startviering is geweest 
en de kinderen en leerkrachten kunnen 
onder toeziend oog van de H. Adrianus 
beginnen aan een nieuw schooljaar.

Pastoraatsgroep Langeraar, 
Agnes van Schie

Geslaagde Open Dag 
H. Adrianuskerk
Zaterdag 11 september mocht de brade-
rie (helaas) niet door gaan. Maar de Open 
Dag van onze kerk werd, een beetje tegen 
de verwachtingen in, toch goed bezocht! 
Er was gedurende de hele dag goede 
aanloop. De reacties die we (de leden van 
de BCP en de Pastoraatsgroep) kregen, 
waren zonder uitzondering positief. Het 
kunnen rondlopen met begeleidende 
informatie over de talrijke onderdelen 
van de inrichting van de kerk (doopvont, 
staties, alle beelden, altaren, preekstoel, 
biechtstoelen, piëta en nog veel meer) 
werd zeer gewaardeerd. En dat gold 
ook voor de presentaties van de diverse 
lokale schilders, de toelichting op de 
cursus meditatie, het kunnen opvragen 
van een doopbewijs en kalligrafieschrift 
en zeker de bevlogen toelichting op de 

tentoongestelde 350 jaar oude kerkekist. 
Gedurende de dag waren er regelmatig 
muzikale klanken van het orgel en zangers 
te horen. Al gedurende de dag klonk het 
geluid “ waarom doen we dit niet vaker?” 
En dat gaan we zeker doen, waarschijnlijk 
komend voorjaar. In een nog bredere 
opzet en zo inspirerend dat de bezoekers 
bij thuiskomst zullen zeggen: “de H. Adria-
nuskerk, daar moet je geweest zijn”
Aan alle helpers, “stand”-houders en 
muzikale ondersteuners: namens BCP en 
Pastoraatsgroep: Bedankt!

Peter Otto, voorzitter BCP.

Je steentje bijdragen
Kent u ze? Die 
steentjes die ie-
mand versiert en 
ergens neerlegt als 
cadeau voor een 
ander. Of steentjes 
met de tekst liefde, 

troost, sterkte, geluk of geniet, om weg te 
geven of om te krijgen. 

Wil je ook meedoen en zelf geluksstenen 
maken? Dat kan: vrijdag 22 oktober om 
9:30 uur in het koetshuis van Langeraar. 
Wil je wel even van tevoren laten weten 
dat je komt? Dat kan bij Liesbeth, tel. 06-
28256286. Neem een paar steentjes mee, 
voor verf, kwasten, voorbeelden en voor 
een bakkie koffie wordt gezorgd. Deel-
name is gratis (vrijwillige bijdrage mag 
natuurlijk altijd). En de hele federatie is 
uitgenodigd. 

Vanaf de Adrianustoren
Dank aan de gastheren en gastvrouwen die 
het mogelijk hebben gemaakt om de kerk 
in de maanden juli en augustus open te 
stellen voor bezoekers. Dat deden zij niet 
voor niets. Ruim 385 mensen zijn langsge-
komen om onze kerk te bezichtigen.

Tijdens de Open Monumentendag heeft 
onze kerk meer dan 50 mensen mogen 
ontvangen. De exposities waren zeer de 
moeite waard. Dank daarvoor.

De hele maand oktober wordt er op don-
derdagavond om 19.00 uur in onze kerk de 
rozenkrans gebeden. U wordt hierbij van 
harte uitgenodigd.

Zaterdag 23 oktober om 19.00 uur is de 
Oogstdankdagviering. In deze viering 
wordt speciaal gebeden en gedankt voor 
de oogst, het gewas. Het werkt!

Ook in de afgelopen maanden werd er, 
ondanks de vakantietijd, regelmatig lang-
houdbare levensmiddelen gebracht in de 
bank in het voorportaal van onze kerk. Na-
mens de mensen die, om welke reden dan 
ook gebruik maken van de voedselbank, 
hartelijk dank. Ook Douwe Egberts bonnen 
worden gewaardeerd, de voedselbank kan 
deze tegen gunstige voorwaarden inleve-
ren voor pakken koffie.
Al een aantal jaren worden in Langeraar bij 
de meeste vieringen kerkgangers welkom 
geheten door een paar vrijwilligers waarbij 
zij ook het boekje uitreiken voor de viering. 
Wij zijn op zoek naar mensen die dit een 
mooie taak vinden. Verdere informatie 
en aanmelding bij Agatha van Kints tel. 
609090.

LangeraarH. Adrianuskerk

       Lief en leed

Overleden
24 augustus  Apollonia Maria Hoogenboom-den Haan 95 jaar
06 september  Wilhelmina Bader-Slof  88 jaar

Gedoopt
29 augustus  Noud Gijsbert Kinkel, zoon van Remco Kinkel en 
   Leonie Kinkel- Mooijman
12 september Charlie Florian Mank, zoon van Peter Mank en 
   Olga Mank- Shcherbina

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Wereldmissiemaand: 
samen kerk zijn wereldwijd
Dit jaar zal in oktober de kerk van Gui-
nee onder uw aandacht gebracht wor-
den.

In het bisdom Nzérékoré zijn de zusters 
van de congregatie Dienaressen van 
de Maagd Maria en Moeder heel actief 
voor het geluk en welzijn van de kin-
deren. Ondanks het grote gebrek aan 
middelen vangen de zusters kinderen 
op in weeshuizen. De kinderen worden 
verzorgd en kunnen onderwijs volgen. 
Er wordt ook gewerkt aan de bewust-
wording van vrouwen in de afgelegen 
dorpen en de kerk is actief in de ge-
zondheidszorg.

Missio wil samen met u, het naasten-
liefde werk van de zusters steunen.

Werkgroep MOV

Vitaliteit
De BCP en de Pastoraatgroep zijn op 
het ogenblik druk bezig met een vitali-
teitsonderzoek. Het parochiebestuur wil 
e.e.a. weten over de betrokkenheid van 
de katholieken in elke parochiekern. 
Samen met de getalsmatige gegevens 
over bijvoorbeeld het aantal vrijwilli-
gers en het kerkbezoek, moet duidelijk 
worden, hoe vitaal onze parochiekern 
is. Alleen al het feit dat er meer dan 
160 vrijwilligers actief zijn, geeft al een 
aardig beeld. In de toekomst zal moeten 
blijken wat er in en met de bestaande 
parochiekernen staat te gebeuren. De 
groep mensen die zich in onze paro-
chiekern er mee bezig houdt, zal zeker 
van zich laten horen en ook de mening 
willen peilen van de parochianen en be-
langstellende inwoners van Nieuwkoop. 
Wanneer en hoe dit gaat plaatsvinden 
hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

BCP

Rozenkrans
Miste u de rozenkrans in de Mariakapel? 
Dat klopt, want die was stuk en wordt 
onderhanden genomen door onze 
meester kunstsmid Fred Dröge. Een ga-
rantie dat de rozenkrans weer zal schit-
teren op het plekje in de Mariakapel.

Redactie 

BCP
Charl van Veen en Rob Aupers hebben 
hun termijnen lidmaatschap van de BCP 
er op zitten. Gelukkig zijn er een aantal 
mensen bereid gevonden de lege plekken 
op te vullen. Voorlopig even op 'snuffel-
stage' maar we hopen dat ze nog enthou-
siaster worden en we ze definitief als lid 
van de BCP mogen verwelkomen. Voorlo-
pig zijn we dan weer met 5 mensen. We 
zoeken nog een enthousiasteling, die zich 
als penningmeester wil opgeven.

BCP

Afscheid
Na 2x 4 jaar lid te zijn geweest van de 
BCP, waarin we met veel vrijwilligers veel 
hebben bereikt, neem ik afscheid van de 
BCP. Dat is ook goed. Anderen kunnen 
het stokje overnemen en het feit dat er 
opvolgers zijn gevonden, geeft maar aan 
hoe levend onze parochiegemeenschap 
is. Uit de BCP betekent niet dat ik geen 
vrijwilliger meer ben. U zult mij nog veel 
tegenkomen, zeker als ik weer helemaal 
de oude ben, op het secretariaat en in 
de kerk. Alle andere vrijwilligerstaken 
die ik al jaren met heel veel plezier doe, 
blijf ik gewoon doen samen met een 
heel enthousiaste en gezellige groep 
mensen, waarop we altijd een beroep 
kunnen doen. Wist u dat we ruim 160 
vrijwilligers hebben? Mocht u zeggen: 
'Daar wil ik ook wel bij horen, ik wil best 
af en toe ook iets doen', bel dan eens. Er 
is van alles te doen, ook op oproepbasis 
voor evenementen. Ik leg u het graag 

uit. telefoon 0172 572140.
Hopelijk staat de telefoon na het ver-
schijnen van deze Samenstromen even 
een tijdje niet stil.

Rob Aupers

Vanuit de pastoraatgroep
De afgelopen tijd zijn wij samen met de 
BCP druk geweest met het invullen van de 
vitaliteitsmeting van onze kerk. Deze me-
ting wordt meegenomen in de besluitvor-
ming van het algemeen parochiebestuur 
om te bepalen hoe het verder gaat met de 
parochiekernen in de toekomst.

De vormelingen Femke, Sjors, Anne en 
Nadine uit onze parochiekern, zullen op 
vrijdagavond 8 oktober het Heilig Vormsel 
toegediend krijgen door de bisschop. Deze 
viering vindt plaats in de H.H. Petrus- en 
Pauluskerk in Aarlanderveen, aanvang 
19:00 uur. Wij wensen iedereen een fijne 
viering toe en hopen dat deze kinderen zul-
len groeien in hun geloof en dat wij elkaar 
regelmatig zullen tegenkomen in onze kerk.

Ze hebben zichzelf voorgesteld op zater-
dag 10 juli in de kerk van Nieuwkoop. Te-
vens hebben ze een collage gemaakt met 
een rugzak, waarop ze hebben aangege-
ven wat voor hen belangrijk is in het leven 
en meenemen op hun levenspad. Deze 
rugzakken staan voor in de kerk.

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

Voorafgaand aan de donderdagvieringen 
van 7/14/21 en 28 oktober is er de moge-
lijkheid tot het bidden van de rozenkrans, 
dit begint om 8.30 uur en duurt tot 8.50 
uur, zodat de viering van 9.00 uur op tijd 
kan beginnen. Het patroonsfeest van onze 
parochiekern zal plaatsvinden op zondag 
17 oktober om 11.15 uur. In deze eucha-
ristieviering zal  kapelaan B. van Paassen 
voorgaan en zal Allegro de zang verzorgen. 

Tijdens deze viering zullen ook de beelden 
van St. Jozef, Het Heilig Hart en St. Anto-
nius worden gezegend. Dat zou, zoals het 
Mariabeeld, gebeurd zijn bij terugkomst 
uit Brussel, maar vanwege de Corona is 
dat uitgesteld. Nu worden ze alle drie als 
'nieuwe' beelden een gezegend deel van 
onze kerk. Wij willen graag na afloop kof-
fiedrinken met elkaar na en hopen dat de 
maatregelen dit toelaten.

Zaterdagavond 23 oktober 19.00 uur vie-
ren we Oogstdankdag. Na afloop word er 
iets van de oogst uitgedeeld.

Maandagavond 1 november 19.00 uur 
hopen we Allerzielen te vieren, zoals we 
dat de afgelopen jaren gedaan hebben. 
We herdenken onze overledenen , we 
branden een kaars en de overledenen van 
afgelopen jaar zullen met naam genoemd 
worden.. De familie zal hiervoor persoon-
lijk een uitnodiging ontvangen. 

Natuurlijk is iedereen van harte welkom 
om hun overleden familieleden te herden-
ken. Na afloop staat de koffie en thee voor 
u klaar. Mocht dit door coronamaatrege-
len niet doorgaan zullen we terugvallen op 
het programma van afgelopen jaar en zal 
de kerk overdag een aantal uren open zijn 
om te herdenken.

PG

Koor Allegro
Dachten we als koor heerlijk te zijn opge-
start en zo verder te gaan, kwam er he-
laas een kink in de kabel. Of liever gezegd 
een 'kink' in de rug van de dirigent. 

Hij werd namelijk geveld door een acute 
hernia. Zonder dirigent zijn we nergens…

Maar gelukkig is de dirigent weer hersteld 
en gaan we weer repeteren.
Zondag 17 oktober zal om 11:15 uur 
tijdens de eucharistieviering Allegro de 
zang voor haar rekening nemen. We 
vieren dan ook het patroonsfeest van de 
parochie (in augustus is dit niet gevierd).

Als alles goed blijft verlopen met de Co-
ronamaatregelen, kunnen we elkaar na 
afloop ontmoeten bij een heerlijk kopje 
koffie/thee. Graag tot ziens op 17 okto-
ber.

Bestuur Allegro Joke van Tol

Klaverjasseizoen gestart: 
wilt u gezellig mee kaarten?
Nu de dagen korter worden, zijn we op 
ook weer gestart met het Klaverjassei-
zoen. Inmiddels is de eerste kaartavond 
achter de rug en de tweede kaartavond 
komt eraan. Heeft u zin in een gezel-
lig avondje uit? Dan bent u vrijdag 22 
oktober van harte welkom in het Paro-
chiehuis, Dorpsstraat 39 in Nieuwkoop. 
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. De zaal is open vanaf 19.40 uur. De 
andere kaartavonden van dit seizoen zijn 
op 12 november, 17 december en op 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.

Activiteiten Comité 

Fietstocht 
Op zondag, 12 september, organiseerde 
het Activiteiten Comité de jaarlijkse fiets-
tocht 'Samen uit op de fiets'. Ruim 40 
deelnemers deden aan de tocht mee en 
genoten volop van het mooie nazomer-
weer. 

De tocht van circa 38 km voerde ditmaal 
via Aarlanderveen, Korteraar, Papenveer 
naar het mooie Langeraar. En vandaar 
naar de controlepost in het Argonnepark 
in Ter Aar. Vervolgens  ging het via Aar-
landerveen naar Nieuwkoop. De tocht 
eindigde bij de Shetler, het clubhuis van 
de Scouting in Nieuwkoop, waar velen 
onder het genot van een drankje, een 
pannenkoek en een sateetje genoten van 
het heerlijk zonnetje. 

Al met al mogen we terugkijken op een 
zeer geslaagde fietstocht! Heerlijk weer, 
vrolijke mensen en veel plezier. Daar 
doen we het graag voor!

De opbrengst van de tocht was bijna  
€ 150,-. Een mooi bedrag wat we kunnen 
gebruiken voor het onderhoud van de 
kerk.

Activiteiten Comité 

       Lief en leed

Overleden
21 augustus  Jan van Vliet 101 jaar
30 augustus  Dik Groen in’t Wout 73 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Allerzielen
Op 2 november worden alle overlede-
nen van het afgelopen jaar herdacht. 
De families die een dierbare verloren 
hebben ontvangen voor deze viering 
een uitnodiging. Het is nog niet bekend 
wanneer de viering plaatsvindt. U krijgt 
tijdig bericht wanneer tijd en datum 
bekend zijn.

Afscheid Jaap Aartman
Bij de laatste pastoraatsgroepvergade-
ring op 31 augustus hebben we afscheid 
genomen van ons lid Jaap Aartman. 
Jaap heeft zich jaren ingezet in bestuur 
en pastoraatgroep. Hij blijft nu ook nog 
zeer betrokken bij de kerk, onder an-
dere als lid van het St.Caeciliakoor en 
coördinator van het korenrooster.
We hebben mooie jaren met Jaap sa-
mengewerkt en vinden het jammer, 
maar begrijpelijk, dat hij nu (gedwon-
gen) moet stoppen. Na 8 jaar PG-lid te 
zijn geweest, is het meer dan wenselijk 
dat het stokje wordt overgedragen. 
Jaap, heel hartelijk dank voor je inzet en 
we komen elkaar vast wel weer ergens 
tegen. Het ga je goed.

Vanuit de Pastoraatgroep
De vakanties zijn weer voorbij en de 
meesten van ons zijn weer aan het 
(vrijwilligers) werk geslagen. De eerste 
pastoraatgroep vergadering hebben we 
inmiddels gehad met onder andere het 
afscheid van Jaap Aartman en de komst 
van Dirk Janmaat.

Veel punten om te vergaderen komen 
zo voorbij en wat er momenteel uit-
springt is toch wel de toekomst van 

onze kerkgemeenschap. Hoe krijgen 
we de gelovigen enthousiast om (weer) 
naar de kerk te komen en mee te vie-
ren. Dat wij Jezus mogen volgen en de-
len in de vreugde die ons geloof in Hem 
dat geeft. Zorgen, maar ook nieuwe 
kansen voor ons allemaal. 

Nodigt u eens iemand uit om mee te 
gaan naar een viering. Wie weet wat dat 
nog voor vreugde kan opleveren. Niet 
geschoten is altijd mis, toch?

Werkgroepen
Alle werkgroepen zijn aangeschreven 
om zich voor te stellen aan u in de Sa-
menstromen en wat hun werk/ taken 
zijn die zij als vrijwilliger voor onze 
geloofsgemeenschap doen en wat hun 
drijfveer is.

We hopen op vele reacties, die dan in 
de komende maanden gepubliceerd 
worden. Zo kunt u meegenieten van 
wat er achter de schermen zich allemaal 
afspeelt.

Oktober-Mariamaand Rozenkrans.
Als u mee wilt bidden met het Rozen-
kransgebed, dan kan dit op de dinsdag-
avonden in oktober om 19.00 uur in de 
kerk van Zevenhoven.

Tot slot willen wij u wijzen op de spe-
ciale viering op zaterdag 2 oktober om 
19.00 uur in Langeraar. Dan begint de 
officiële start van het project Parochie-
vernieuwing en worden de mensen 
voorgesteld die de stuurgroep gaan vor-
men voor dit project. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te vieren.

Namens de pastoraat groep 
Zevenhoven/Nieuwveen
Marian Berkhout en Miranda Voorend

Wijkcontactpersonen
Elke maand valt bij u de Samenstromen 
in de bus. Deze wordt door de contact-
persoon in uw wijk bij u gebracht. Ook 
alle andere correspondentie van de 
parochiekern komt via de wijkcontact-
persoon bij u. U kreeg vast al eens een 
kaartje in de bus bij een bijzondere ver-
jaardag, jubileum, communie/vormen, 
geboorte of ziekte. De wijkcontactper-
soon probeert op de hoogte te blijven 
van ziekte, feesten of andere gebeur-
tenissen in zijn/haar wijk. Bij ziekte kan 
bijvoorbeeld de ziekengroep gevraagd 
worden aan de desbetreffende persoon 
een bezoekje te brengen. Echter niet al-
tijd is dit bekend. Als u iemand weet die 
een kaartje of een bezoekje kan gebrui-
ken: Laat het ons weten. Dit kan via uw 
wijkcontactpersoon, of als u niet weet 
wie dit is via Riet Spekman, coördinator 
wijkcontacten: m.spekman@ziggo.nl

Vrijwilligersbarbecue 
Als blijk van waardering voor alle vrijwil-
ligers organiseerde de BCP een barbe-
cue. Bij prachtig weer in de Nicolaashof 
werd het een heerlijk weerzien na een 
coronajaar met weinig contact. Er werd 
onder het genot van een drankje 

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 12 oktober 9.00 uur. Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen
Dinsdag 26 oktober 9.00 uur. Eucharistieviering voorganger kapelaan Van Paassen   

Clara parochie 
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gezellig bijgepraat. Wat voelden wij ons, 
als vrijwilligers, gewaardeerd. BCP, har-
telijk bedankt voor al jullie werk.

Riet Spekman

Vrijwilliger van het jaar 

Traditioneel wordt in de vrijwilligers-
bijeenkomst de vrijwilliger van het jaar 
gekozen. Hiermee worden in feite alle 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit 
jaar viel de eer te beurt aan Ben Keijzer. 
Ben is de grote kracht achter de tuin-
groep. Hij zet samen met anderen de 
grote lijnen uit, maakt de begroting en 
informeert de BCP. Bovendien is hij heel 
regelmatig in de tuin te vinden, naast de 

vaste tuingroep-donderdag. Ook maakt 
hij nog dingen thuis. 

Bescheiden als Ben is, vertelde hij dat 
hij dit werk niet alleen doet en bedankte 
hij de tuingroep.

Ben, heel hartelijk bedankt voor je inzet 
voor onze parochiekern. De Paaskaars 
van vorig jaar heb je dik verdiend. 

Koffieschenken
Een paar jaar geleden hebben wij ons 
aangesloten bij de koffieschenkgroep. 
Ná de vieringen van 09.15 uur en 11.15 
uur wordt er koffie of thee geschonken 
achter in de kerk. We beginnen al vroeg 
met klaarzetten van de kopjes en het 
zetten van de koffie en thee. Tijdens de 
viering worden de laatste voorbereidin-
gen gedaan. Wanneer de viering afge-
lopen is kunnen de parochianen een 
kopje koffie of thee blijven drinken. Wat 
hierbij ook heel belangrijk is; een praat-
je maken met de medeparochianen. Dit 
wordt altijd erg gewaardeerd en heeft 
iedereen erg gemist in de coronatijd. 
Het luisteren naar elkaar en gezien 
worden is erg belangrijk. In de toekomst 
willen we dit nog meer gaan uitbreiden 
met eventueel een kleine maaltijd. We 
vinden het als kerk belangrijk om gast-
vrij te zijn.

Avondwake
Een aantal jaren geleden zijn we begon-
nen met avondwakes te begeleiden. We 
hebben eerst bij diaken Van Aarle en 

Nel Ammerlaan geïnformeerd of zij er 
open voor staan en reageerden meteen 
enthousiast. Nel vond het fijn dat ze 
versterking kreeg en niet alles alleen 
meer hoefde te doen. We hebben ons 
eerst verdiept in alles rondom het rege-
len van avondwakes. 

Wanneer er een avondwake gewenst is, 
komen wij met 2 personen op bezoek. 
We nemen de wensen met de familie 
door en geven indien zij dit willen voor-
stellen voor lezingen en/of liederen. 
Hierdoor kunnen we een mooie en per-
soonlijke avondwake met de nabestaan-
den maken. Daarnaast wordt een koor 
benaderd en wordt er onder andere 
een koster en een kruisje geregeld. We 
doen dit vrijwilligerswerk met veel ple-
zier en geeft ons veel voldoening. 

Karin Mulder en Helma de Jong

Lief en leed

Huwelijk
In de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen vindt op vrijdag 22 oktober 13.00 uur 
het huwelijk plaats van Joost van der Hoorn en Roxan van der Weijden

Wij wensen Joost en Roxan een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

H. Nicolaaskerk Nieuwveen
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Martinus deelt mee…           
Genietend van een nazomers zonnetje 
komt de parochie langzamerhand weer tot 
leven. De vakanties zijn achter de rug, de 
scholen weer begonnen en de koren mo-
gen weer zingen. Afgelopen zondag stond 
Waimbaji weer met 12 leden achter pastor 
Heleen. Hoewel de kleine bezettingen van 
4 zangers in de afgelopen maanden ook 
veel toevoegden aan de vieringen, gaf dit 
toch wel meer een ‘wij-gevoel’. Inmiddels 
zijn we ook een persconferentie verder, 
waarin verdere versoepelingen en het los-
laten van de 1,5 metersamenleving werd 
aangekondigd. Hoe dit voor de regelgeving 
ten aanzien van kerken uitpakt, is op het 
moment dat dit stukje geschreven wordt 
nog niet bekend. De bisschoppen zijn 
nog in overleg. Omdat de richtlijnen nog 
niet bekend zijn en ook voor de komende 
maanden teveel onzekerheden blijven, 
hebben we besloten om de gezamenlijke 
Ziekenzalving dit jaar nog niet te organise-
ren. Verder proberen we wel zoveel moge-
lijk activiteiten weer op te starten. 
Zo was op 14 september de viering aan 
de start van het seizoen van de Vrou-
wenbond (of Bond voor Plattelandsvrou-
wen, bij voorbaat excuus als ik niet de 
juiste naam gebruik!), op 22 september 
de schoolviering, op 18 september de 
ingebruikname van het orgel, op 11 sep-
tember Monumentendag. Verder is op de 
dinsdagavonden weer de meditatiebijeen-
komst en op woensdag- en donderdag-
avonden de koorrepetities. De tuinploeg 
heeft gewoon de hele zomer doorgewerkt 
zodat de kerktuinen en het kerkhof er 
altijd netjes bijliggen. In de kerk is de elek-
trische installatie gemoderniseerd en zijn 
alle oude stoppenkasten vervangen door 
automatische zekeringen en zijn de meest 
lampen vervangen door energiezuinige 
LED-lampen. Wij wensen alle vrijwilligers 
en werkgroepen een goed en inspirerend 
werkjaar toe!

In Noorden was er voorheen altijd op vrij-
dagmorgen om 9.00 uur een viering. Vorig 
jaar is er in verband met de beschikbaar-
heid van de voorgangers voor gekozen om 
de viering tweewekelijks en om beurten op 
woensdag- en vrijdagochtend te houden. 

Omdat dit schema voor teveel onduidelijk-
heid zorgde, is er voor gekozen om weer 
terug te gaan naar alleen de vrijdagoch-
tend, om de week. Het schema is opgeno-
men in het vieringenschema achterin de 
Samenstromen en op het inlegvel. 
In oktober is er natuurlijk tijdens de vierin-
gen weer extra aandacht voor Maria, door 
velen gezien als een voorspraak bij de 
Heer en steun in moeilijke dagen. Dagelijks 
zien we bezoekers in onze Mariakapel en 
na elke viering branden er in de kerk nog 
vele kaarsen bij Maria als stille getuigen. 

Patroonzondag Sint Martinus

Zondag 14 november vieren we in Noor-
den de feestdag van de patroonheilige 
van onze kerk; Sint Martinus. Dat is een 
mooie gelegenheid om met elkaar dit 
feest te vieren en naar de toekomst te 
kijken. We beginnen deze patroondag 
om 9:15 uur met een eucharistieviering, 
reiken de Martinuspenning uit aan een 
vrijwilliger en drinken met elkaar een 
kopje koffie. Na de koffie willen we met 
belangstellenden van onze parochiekern 
de stand van zaken uitwisselen rond de 
pastorale - en de bestuurlijke gang van 
zaken. U bent van harte uitgenodigd. We 
zien u graag op zondag 14 november. 

De Beheercommissie Parochiekern Noorden 
en de Pastoraatgroep St. Martinus

Sint Martinus Penning
Als blijk van waardering voor de inzet van 
vrijwilligerswerk binnen onze parochie-
kern Noorden, willen we ook dit jaar weer 
iemand specifiek in “het zonnetje” zetten 
tijdens de jaarlijkse Martinus herden-
kingsdag. Hierbij het verzoek aan U, om 
een kandidaat vrijwilliger voor te dragen. 
Dit kan door middel van een briefje met 

naam en een korte toelichting. Het briefje 
kan worden afgegeven bij de Pastorie. Een 
andere mogelijkheid is het schrijven van 
een e-mail naar jruiterman@gmail.com.
Sluitingsdatum van uw voordracht is 24 
oktober. Uw inbreng wordt ten zeerste op 
prijs gesteld.

Terugblik Ziekenzondag 
Op zondag 12 september was het Zieken-
zondag. Het thema van de viering was 
“Omzien naar elkaar”. Pastor Heleen van 
de Reep was de voorganger en de Cantorij 
van Waimbaji ondersteunde de viering 
muzikaal met mooie toepasselijke liederen. 
Het is fijn dat er inmiddels weer 12 zangers 
op het altaar mogen staan! De kinderen 
van de Regenboogviering mochten met 
Hanriëtte Brouwer in de Jozefzaal luisteren 
naar een bijbelverhaal. Ook hebben ze 
een hartje gemaakt van klei met gekleurde 
kralen en daarin een waxinelichtje. Deze 
mochten zij zélf aan iemand geven, die in 
de viering aanwezig was. Jong en oud, ziek 
of gezond. We horen bij elkaar! We kregen 
de zegen mee voor onze ogen, oren, mond, 
handen en voeten, zodat wij goed kunnen 
omzien naar de mensen die wij ontmoe-
ten. Na afloop was er een collecte voor de 
Vereniging de Zonnebloem, afdeling Noor-
den. Wij kunnen terugzien op een waarde-
volle viering en bedanken iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen.

Emmie Tersteeg, 
namens de Diaconie-Bezoekgroep

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
5 september   Wil Pietersen-de Rijk  86 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Gevonden!

Hallo... Ik ben de YingYing uit het Samen-
stromen blad die jullie zoeken. Jullie heb-
ben mijn naam gevonden op de oude pick-
nicktafel in de stiltetuin. Als ik me voorstel, 
weet je vast wel wie ik ben... Of in ieder 
geval ken je mijn familie.

Ik ben YingYing van Tol en bijna 7 jaar. Ik 
woon in de Schoolstraat en kom wel vaker 
in de stiltetuin, de grot en kerkhof met 
mijn broertje YingJia en papa. Mijn papa is 
Gerard van Tol en mijn moeder heet Dan. 
Mijn opa en oma liggen op het kerkhof. Ze 
heten Gerrit en Mien van Tol-Hoogervorst. 
Mijn oom heet Paul en is drummer bij Re-
vival. 

Voor school vroegen ze om je naam te 
“schrijven” met spulletjes zoals steentjes 
of schelpjes etc. En daar dan een foto van 
te maken. Ik dacht toen, “Ik kan met de 
schelpjes mijn naam maken”. Leuk dat 
jullie mijn naam nog hebben gevonden. 
Mysterie opgelost. Misschien kom ik u nog 
wel eens tegen in de stiltetuin.

Groetjes, YingYing van Tol.

Kaboutertjes
Wellicht heeft u het allemaal wel eens te-
gen uw kinderen gezegd, als ze er in huis 
een bende van maakten: “Jullie denken ze-
ker dat de kaboutertjes hier alles schoon-
houden!” Als diezelfde kinderen inmiddels 
volwassenen zijn, hebben ze allang onder-
vonden dat er geen kaboutertjes zijn die 
het huishouden overnemen en ervoor zor-
gen dat alles schoon en opgeruimd is. Dit-
zelfde geldt natuurlijk ook voor onze kerk 
en de Orangerie. Altijd als u er komt, ziet 
het er netjes uit, de vloer is gedweild, de ta-
fels zijn schoon, van tijd tot tijd worden de 
ramen gelapt en de deuren afgenomen, de 
toiletten zijn fris, kortom: het is een genoe-
gen om er binnen te komen. En nee, het 
waren geen kaboutertjes. Onze Orangerie 
wordt al jaren schoongemaakt door Marian 
Koot. Om de paar weken trekt zij er een 
aantal uren voor uit op zaterdagmorgen en 
gaat aan de slag om alles weer schoon te 
maken. Onzichtbaar voor de meeste kerk-
gangers, het is eigenlijk alleen bekend bij 
de mensen die op zaterdagochtend even 
in de Orangerie moeten zijn. Maar wat is zij 
al die jaren onmisbaar gebleken. Maar nu 
heeft Marian, na vele jaren trouwe dienst, 
aangegeven dat ze wil gaan stoppen, wat 
ons als BCP voor een probleem stelt. Waar 
vinden wij zo’n goede ‘poetsparel’ die haar 
taak wil overnemen? Heeft u, 1 x per drie 
weken, een paar uur over op zaterdag-
morgen en wilt u ons komen helpen? Er 
staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. 
Stuur dan een berichtje naar de BCP en wij 
nemen contact met u op. Marian bedanken 
wij voor het zoveel jaren spic en span hou-
den van onze Orangerie!

Ps. Als man mag u natuurlijk ook gewoon 
reageren! Schoonmaken is geen hogere 
wiskunde en per definitie niet uitsluitend 
vrouwenwerk!

Persco
Dit woord is zelfs al ingeburgerd bij jonge 
kinderen. Ik hoorde het laatst onze klein-
zoon roepen, toen hij het jeugdjournaal zat 
te kijken. “Oma, er komt weer een persco 
van de mimister.” (moeilijk woord, dat dan 
weer wel.) Ja, er komt weer een persconfe-
rentie, waarin we hopelijk te horen krijgen 
dat we weer bijna alles mogen, wat vroeger 
normaal was. Gewoon aanschuiven in de 
kerkbanken, zingen met een grotere groep, 
meezingen uit de GvL of met de liedteksten 
van Revivalkoor, dat ook weer is begonnen. 

En, wat wij hopen, dat we weer met meer 
mensen gaan samenkomen, dan nu het 
geval is. Bent u nog één van die mensen, 
die aarzelt? Sluit weer aan en ervaar hoe 
goed het voelt om weer samen te vieren en 
te zingen, om gevoed door een inspiratie-
volle viering de week weer in te gaan, om 
elkaar te zien en te spreken bij een kopje 
koffie na afloop. 

Als deze Samenstromen verschijnt, is de 
persco al achter de rug en hopelijk hebben 
de bisschoppen dan ook de teugels al laten 
vieren. Het oude normaal, wat verlangen 
we daar allemaal naar. 

Als dat oude normaal er dan weer is, zien 
we u dan ook weer? 

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag  9 oktober   Eucharistieviering met Pastoor Glas
Vrijdag 22 oktober  Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
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Revival is weer begonnen

Na een lange, stille tijd is het koor Revival 
weer begonnen. Op 31 augustus zijn we 
gezellig bij elkaar gekomen om het koor 
weer op te starten. Daarbij hebben we ook 
aandacht besteed aan onze jubilerende 
dirigent Piebe Tigchelaar. Die is immers 
al 25 jaar onze dirigent met een mateloos 
geduld en een voortdrijvend enthousiasme
Op dinsdag 7 september was de eerste 
repetitie, die in groepjes heeft plaatsgevon-
den. Dat was wel even wennen, maar ook 
weer heel vertrouwd en alle aanwezigen 
waren heel enthousiast. We willen in sep-
tember kijken hoe we verder kunnen gaan. 
Op 10 oktober is de eerste viering, die we 
muzikaal gaan opluisteren. We hopen u 
dan weer te zien.

Vormelingen

In Zevenhoven was in de middag van zon-
dag 12 september de viering van vergeving 
voor en met de vormelingen. Ze werden 
welkom geheten door pastoor Glas, ka-
pelaan van Paassen en pastor Heleen 

van Reep. De vormelingen hebben  een 
stukje gelezen uit de brief van Paulus over 
Geloof- Hoop en Liefde. Deze drie blijven 
bestaan, maar de Liefde is de grootste, 
Liefde zal nooit vergaan. In eerdere bijeen-
komsten hebben de vormelingen een sorry 
brief meegekregen. Met deze brief gaan 
zij met een van de priesters praten over 
welke gave of geschenk van de Geest hij of 
zij graag ontvangt. Na de  viering worden 
de sorrybrieven in het vuur gegooid. Dan 
is het echt weg. Voor degenen die wachten 
worden er collages gemaakt over Geloof - 
Hoop en Liefde. Deze waardevolle middag 
sluit de werkgroep met de voorgangers af 
met een kopje koffie.  Dank aan allen en 
onze koster Gerard die voor de koffie en 
het vuur zorgde.

Oktobermaand - 
Rozenkransgebed 

In oktober bidden wij iedere dinsdagavond 
om 19.00 uur de rozenkrans in de Johan-
nes Geboorte kerk. Wij bidden ook de Lita-
nie van Maria. Iedereen is welkom op deze 
avond. Zo willen wij Maria in ere houden.

Vriendelijke groet, Gerard

Stiltetuin
Terwijl de tuin in volle bloei stond deze 
zomer, overleed Martien van Mastwijk. Een 
trouwe vrijwilliger van de Stiltetuin. De na-
tuur was zijn thuis!

Jarenlang was hij een vaste kracht van onze 
groep. Niets was hem teveel. Een man 
die veel kracht had. Die gewend was om 
in de buitenlucht hard te werken, in weer 
en wind. Ook een drijvende kracht binnen 

onze groep. Hij wist wat er moest gebeu-
ren in de tuin. De maandagochtendploeg 
wachtte altijd tot Martien het werk aangaf 
voor die dag. Hij was ook vriendelijk en het 
was fijn om met hem samen aan de slag te 
gaan. Nu missen we hem allemaal….
Bewonderingswaardig hebben we gezien 
hoe hij omging met zijn slopende ziekte. 
Ondanks zijn gezondheid die achteruit 
ging, probeerde hij zoveel mogelijk aan het 
werk te blijven. Optimistisch blijven, niet bij 
de pakken neerzitten. Hij genoot nog van 
de dingen die mogelijk waren. Helaas was 
hem niet meer veel tijd gegeven.

De andere vrijwilligers hebben gezorgd dat 
de tuin er tip top uitzag tijdens zijn uitvaart 
buiten bij de Lourdesgrot. Een waardig 
afscheid dat hij verdiende in de zo ver-
trouwde omgeving van hem, de natuur.
Nog vaak zullen wij hem memoreren in 
onze groep, als er gras wordt gemaaid zal 
er aan hem gedacht worden, bij het kof-
fiedrinken zal er over hem gesproken wor-
den. In onze gedachten zal hij blijven als 
een bijzonder natuurmens.

Wij wensen nogmaals José, zijn vrouw, zijn 
kinderen, zijn kleindochter en familie veel 
sterkte, maar ook veel levenskracht toe. 
Dat was ook wat Martien uitstraalde.

Namens de Stiltetuingroep, 
Joke van Tol

Orangerie
Donderdagmiddag 28 oktober gaan we 
een “servettenmand” maken. Een dame uit 
Alphen a/d Rijn zal ons die middag deze 
kunst leren. U kunt er alvast aan denken, 
om dit voor de decembermaand te maken. 
Of gewoon als u gasten krijgt voor een 
diner of feestje. Daarnaast is het ook een 
leuk cadeau om weg te geven. Graag tijdig 
opgeven, i.v.m. de inkoop van servetten 
en de mandjes. De kosten zijn € 10,-. We 
starten om 14.00 uur met de gebruikelijke 
koffie/thee en gaan daarna aan de slag! 
Opgeven voor 21 oktober bij Joke, 
tel.: 0172-539748 of via de mail 
jokevtol@gmail.com
Graag tot ziens op 28 oktober!

Gerda, Gerda en Joke

ZevenhovenH. Johannes Geboortekerk
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Welkom 
Welkom bij parochiekern Hoogmade-
Woubrugge. Na onze zomerbraderie 
kijken we uit naar een maand met acti-
viteiten als familievieringen met knuf-
fels en drinken we op 24 oktober na de 
viering koffie met de werkgroep klein 
onderhoud. 

Actie Kerkbalans
Denkt u aan 
Actie Kerkba-
lans? Met deze 
QR-code, kunt 
u uw bijdrage 
overmaken. Uw 
bijdrage maakt 

het mogelijk om kerkgemeenschap in 
Hoogmade te zijn.

Enjoy

Vijftien jaar geleden werd het fami-
liekoor Enjoy opgericht. De vader van 
Simone Wolvers, Paul, kwam met het 
voorstel: Misschien kan mijn dochter 
Simone muzikaal begeleiden. Het was 
voor haar wennen of je alleen speelt 
of rekening houdt met een groep zin-
gende mensen. Simone is uitgegroeid 
tot een geweldige pianiste, onze steun 
en toeverlaat. Tot onze grote spijt gaat 
ze stoppen met het begeleiden van ons 
koor. We zullen haar pianospel en zang 
missen. Gelukkig komt ze wel af en toe 

meezingen. Het zal niet meevallen een 
nieuwe pianist(e) te vinden. We gaan 
ons best doen en misschien weet u wel 
iemand? We wensen Simone succes en 
geluk met haar carrière.

Zangeressen van Enjoy en Jeanne Borst

Allerzielen 
2 november is het Allerzielen, de dag 
dat wij onze dierbare overledenen her-
denken. En wij kunnen dit helaas niet 
doen in onze kerk. Wij heten u welkom 
op de begraafplaats op zondag 31 okto-
ber van 14.00 tot 16.00 uur. U krijgt een 
herdenkingskaars om te branden bij het 
graf van uw dierbare(n). Voor de Aller-
zielenviering worden de nabestaanden 
van de dit jaar overleden parochianen 
uitgenodigd. Deze viering is op maan-
dag 1 november om 19.00 uur in het 
kerkje aan de Does.

Pastoraatgroep

Actie Schoenendoos 
In de herfstvakantie krijgen de kinderen 
van de basisschool Ter Does een uitno-
diging om mee te doen met de schoe-
nendoosactie. We hopen op een hele-
boel dozen. Het versturen kost €5,- per 
doos. We hopen dat u iets wilt sponso-
ren. Op zondag 10 en 17 oktober zal er 
na de kerkdienst een extra mandje voor 
dit doel staan. Alvast hartelijk bedankt 
namens al die blije kinderen.

Pastoraatgroep Jeanne Borst

Knuffeldierenfamilievie-
ring op 3 oktober 
4 Oktober is het “Werelddierendag”. En 
weet je waarom? Het is de naamdag van 
Sint Franciscus van Assisi; die leefde lang 
geleden. Hij hield van de natuur: bomen 
en bloemen, water en vuur, zon, maan 

en sterren en van van dieren en mensen. 
Soms, zo wordt verteld, praatte hij met 
dieren. Daarom krijgen dieren op 4 ok-
tober extra aandacht. In De Schuur gaan 
we dit vieren op 3 oktober om 11:15 uur. 
Iedereen is uitgenodigd om met je lieve-
lingsknuffeldier naar de viering te komen. 
De pastoor zal daar je knuffel zegenen. 
Maak een tekening van je huisdier of een 
verhaaltje waarom het je lievelingshuis-
dier is. Misschien heb je wel een mooie 
foto van je huisdier. Deze gaan we op-
hangen tijdens de viering. Na de viering 
(vanaf 12:15 uur) kun je ook je huisdier 
laten zegenen door pastoor Glas. 

Familievieringengroep en pastoraatgroep

Rozenkrans bidden 
In oktober, de maand van Maria, no-
digen wij u uit om met elkaar de ro-
zenkrans te bidden. Wij zijn welkom in 
het kerkje aan de Does op donderdag-
avond: 7 oktober-14 oktober-21 oktober 
en 28 oktober om 19.00 uur. U kunt een 
intentie opgeven en een kaarsje bran-
den bij Maria en met elkaar bidden voor 
troost, kracht en vertrouwen.

Lia van der Voorn

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Eerste Heilige Communie 
en Patroonsfeest

Op zondag 12 september vond een 
bijzondere Eucharistieviering plaats. 
Vier kinderen deden hun Eerste Heilige 
Communie: Meike van Loon, Stijn Moo-
ren, Emma Rimmelzwaan en Rubert van 
Schie. Daarnaast vierden wij het feest 
van onze patrones: de geboorte van 
Maria, de moeder van Jezus. Aangezien 
De Schuur ook voor sportactiviteiten 
gebruikt wordt, is op zaterdagmiddag 
door het zaalteam, kosters en pasto-
raatgroep gewerkt aan het inrichten 
en versieren van de ruimte. Hierdoor 
werden we zondagochtend in een fees-
telijke kerk ontvangen. Daar klonken 
de stemmen van koor Enjoy onder 
begeleiding van het pianospel van Si-
mone Wolvers en de bezielende leiding 
van Jeanne Borst-Oudshoorn. Pastor 
Hoogenbosch en kapelaan Van Paassen 
gingen ons voor en zij werden begeleid 
door een misdienaar uit Langeraar en 
Aarlanderveen: een echt Hoogfeest dus! 

Fijn dat er ook plek was voor de vaste 
parochianen en dat iedereen voor wie 

geen plek was in De Schuur, mee kon 
kijken via de live stream. Ook juf Geeske 
(directeur) en juf Wendy (groep 6) van 
basisschool ter Does waren aanwezig. 
Wij hebben met elkaar een ontroerende 
viering beleefd en zijn dankbaar voor 
ieders bijdrage. Na het Ave Maria en het 
uitdelen van een ‘geboortekaartje’ werd 
de viering afgesloten. In zijn slotwoord 
heeft de kapelaan geprobeerd om en-
kele misdienaars en koorleden te wer-
ven en vervolgens hebben we de zegen 
ontvangen. Na het slotlied gingen de 
communicanten foto’s maken in de tuin 
van de pastorie.

Namens alle kinderen en ouders: harte-
lijk bedankt voor jullie bijdrage aan deze 
viering! En dank aan LIVINGmemories 
voor het maken van de foto’s.

Vera Nieuwenhuizen, Werkgroep EHC 
Hoogmade - Woubrugge - Oud-Ade -  
Rijpwetering

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 zevende groep: Kos-
ters.

De kosters
Na de kerkbrand op 4 november 2019 
en het uitbreken van Corona is er veel 
veranderd in het werk van de kosters. 
Sinds 19 juli 2020 houdt onze parochie-
gemeenschap de zondagvieringen in 
sportzaal De Schuur. Twee kosters per 
viering is geen overbodige luxe, omdat 
na iedere zondagviering De Schuur ont-
ruimd wordt voor basisschool Ter Does, 
gymnastiekvereniging DIO en andere 
sportactiviteiten. Dit betekent dat de 
kosters samen met het zaalteam iedere 
zondagochtend de gymzaal omtoveren 
tot een kerkgelegenheid met bijpas-
sende sfeer. Gelukkig is deze wekelijkse 
klus de moeite waard, want de stoelen 
zijn meestal allemaal bezet. 

Wat doen de kosters zoal?
Een paar punten uit het draaiboek voor 
de kosters: De kosters zorgen voor het 
openen van de deuren. Zij maken de al-
taartafel en de credenstafel op met een 
mooi wit laken om het middelpunt van 
de viering accent en respect te geven. 
Daarna plaatsen zij alle benodigdheden 
voor een Eucharistie- of een Woord- en 
Gebedsviering. Een van de kosters ver-
welkomt de voorganger en hij houdt 
contact over speciale wensen tijdens de 
viering. Verder houdt hij een oogje in 
het zeil op de algemene gang van zaken 
tijdens de viering. Geen twee zondag-
vieringen zijn hetzelfde, omdat we te 
maken hebben met ongeveer acht ver-
schillende voorgangers. Na de Eucharis-
tieviering wassen zij de kelk, die met het 
andere vaatwerk wordt opgeborgen. Na 
een Woord- en Gebedsviering wordt de 
monstrans teruggeplaatst in de kluis. 
Samen tellen de kosters de collecte en 
bergen het geld op in de kluis. Tenslotte 
zorgen zij dat alle lichten uit zijn en de 
deuren van De Schuur afgesloten zijn.

Nieuwe collega’s
Een van de kosters is langdurig uitge-
vallen door ziekte. We wensen hem 
beterschap toe en voorspoedig herstel. 
Inmiddels hebben we twee nieuwe col-
lega’s gevonden. We zijn op zoek naar 
twee kosters (liefst vrouwelijke) om de 
groep aan te vullen. Heeft u interesse, 
neem contact op met ondergetekende, 
tel. 06-27375572.

Namens de kosters, Theo Nieuwenhuizen

Tot slot
Onze wekelijkse nieuwsbrief wordt door 
een groeiend aantal parochianen gele-
zen. De architecten zijn druk bezig om 
onze plannen voor de herbouw uit te 
werken, zodat ze gepresenteerd kunnen 
worden aan het Bisdom. Iedere week 
komen we een stapje dichter bij een 
groene toren.

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk
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Uitnodiging Algemene Ledenvergade-
ring begrafenisvereniging St. Barbara 
Leimuiden en Rijnsaterwoude

Op donderdag 21 oktober wordt de 
algemene ledenvergadering van St. 
Barbara gehouden. U bent van harte 
welkom om deze bij te wonen bij Par-
tycentrum Keijzer - Dorpsstraat 30 te 
Leimuiden, aanvang 20.00 uur.

Het beleid van Partycentrum Keijzer 
is om bij binnenkomst een bewijs van 
vaccinatie of een recente negatieve test 
te tonen. 

Wij willen u ook vragen om u tijdig aan 
te melden bij één van de onder ge-
noemde bestuursleden.

Heeft u zich aangemeld, maar heeft u 
verkoudheidsklachten e.o. koorts, of 
een vermoeden ervan, dan verzoeken 
wij u om niet te komen en zich weer af 
te melden om verdere besmetting te 
voorkomen.

Tijdens deze vergadering nemen wij af-
scheid van Anneke Knelange (algemeen 
bestuurslid), die zich 5 jaar als bestuurs-
lid heeft ingezet voor de Barbara.
Ria Schering heeft zich bereid verklaard 
toe te treden tot het bestuur in de ont-
stane vacature. 

Heeft u ook interesse of wilt u infor-
matie over de functie van algemeen 
bestuurslid, dan kunt u contact opne-
men met één van de bestuursleden. 
Kandidaten kunnen zich voor 1 oktober 
melden bij het bestuur. 

Aanmelden voor de jaarvergadering 
voor 16 oktober aanstaande bij;
Jan v.d. Weijden - tel. 06-50963228  
jokejan@hotmail.com
Hanneke v. Velzen - tel. 06-23127167 
vanvelzenhanneke@hotmail.com
tel. 0172-509858

Met vriendelijke groet, 
het bestuur van St. Barbara

Actie Kerk Balans

Heilige Franciscus kerkbalans 
BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude 
NL08 RABO 0127 7040 00

Beste medeparochianen,
Eind augustus is de opbrengst van de 
actie kerkbalans de € 36.000, - gepas-
seerd.

Om quitte te spelen, hebben we onge-
veer € 50.000, - nodig naast de inkom-
sten uit collectes etc. 

Ons streven is, om dit bedrag dit jaar te 
realiseren.
 
Als u nog niet gedoneerd heeft, doen 
we een beroep op u om te helpen dit 
streefbedrag alsnog te behalen door 
een bijdrage te leveren.

Tip
Periodieke gift: Meer geven met het-
zelfde geld! Een periodieke gift is een 
gift waarbij u minimaal vijf jaar lang 
jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit 
bedrag mag u volledig aftrekken bij u 
belastingaangifte. De drempel van 1% 
en het maximum van 10%, die gelden 
bij een normale gift, vervallen dan. U 
krijgt daardoor meer geld terug van de 
belastingdienst dan bij een gewone gift.
Het belastingvoordeel is uiteraard af-
hankelijk van uw leeftijd en inkomen. 
Dit belastingvoordeel kunt u ten goede 
laten komen aan de kerk door uw jaar-
lijkse gift met dit voordeel te verhogen. 
Zo krijgt uw kerkgemeenschap meer 

inkomsten, zonder dat het u extra geld 
kost.

Een voorbeeld: Stel u schenkt normaal 
€ 100, - en uw hoogste belastingschijf 
is 37%, u kunt dan bijvoorbeeld uw gift 
verhogen naar € 125, - zonder dat het u 
iets extra´s kost.

De parochiekern ontvangt € 125,00, en 
u ontvangt € 46,25 terug van de belas-
ting. Netto kost uw schenking dan maar 
€ 78,75. Meer geven met minder geld 
dus!!

Hoe werkt het? 
Een periodieke gift moet schriftelijk wor-
den vastgelegd. U kunt daarvoor een 
formulier opvragen bij ons secretariaat. 
Daarin worden de afspraken met u over 
de hoogte van de gift en de periode 
vastgelegd. 

Secretariaat: tel. 0172-508118, donder-
dag van 09:00 tot 12:00 uur bereikbaar. 
E-mail Leimuiden_Rijnsaterwoude@
rkgroenehart.nl.

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Allerzielen in het Licht

In de donkere herfstmaand november 
– met wind, regen, vallende bladeren – 
vieren wij Allerzielen en hebben wij het 
licht dat in duistere nacht schijnt hard 
nodig. Allerzielen is een eeuwenoude 
en rijke katholieke traditie, waarbij dier-
bare overledenen worden herdacht. 
Het traditionele bezoek aan het kerkhof 
na de viering was in het verleden veelal 
een donkere en gure aangelegenheid. 
Sinds 2010 wordt in het Bisdom Rotter-
dam Allerzielen in het Licht gevierd, een 
meer eigentijdse manier van gedenken. 
De parochies Leimuiden/Rijnsaterwou-
de en Oudewater hadden de primeur. 
Inmiddels hebben verschillende andere 
parochies dit voorbeeld gevolgd. 
Bij Allerzielen in het Licht wordt de be-
graafplaats door heel wat vrijwilligers 
letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. 
Er staan vuurkorven en kraampjes met 
warme chocolademelk en bisschops-
wijn. Men kan stilstaan bij het graf, 
maar ook rondlopen en even met elkaar 
praten, samen je verdriet delen. Uiter-
aard is er ook volop aandacht voor de 
graven zelf. Het is mogelijk de graven te 
voorzien van een lichtje of bloemen. Er 
liggen bloembollen om te planten. Alle 
graven zullen worden gezegend. 
In onze parochiekern worden op 2 no-
vember om 19.00 uur de overledenen 
herdacht in een mooie viering in de RK 
kerk Sint Jan de Doper aan de Willem 
van der Veldenweg. In deze viering wor-
den de gestorvenen van het afgelopen 
jaar met name genoemd. Na afloop 
van de viering is vanaf 20:00 uur ieder-
een - jong en oud - welkom om deel 
te nemen aan de activiteiten rondom 
Allerzielen in het Licht. Wij hopen dat 
de begraafplaats op Allerzielen een ont-
moetingsplek voor velen zal worden. 

Diavoorstelling foto’s 
dierbaren

Net als twee jaar geleden willen wij in 
het St Jozefhuisje tijdens “Allerzielen in 
het Licht” een diavoorstelling van foto’s 
vertonen van dierbare overledenen. 
Uw dierbare hoeft niet per se begra-
ven te zijn op onze begraafplaats. Ook 
wanneer uw dierbare elders begraven 
ligt, mag u een foto inleveren. Wilt u 
graag dat er een foto van uw dierbare 
getoond wordt tijdens deze avond, dan 
kan u de foto met naam vóór 28 okto-
ber inleveren bij Sonja Knelange Tuin-
derij 16 of via de mail: Leimuiden_rijnsa-
terwoude@rkgroenehart.nl.
Voor degenen die voorgaande jaren 
foto’s ingeleverd hebben: zonder tegen-
bericht willen wij deze weer vertonen. 

Dit alles onder voorbehoud van de dan 
geldende Corona-maatregelen en af-
spraken.

Op dit moment is daar nog geen duide-
lijkheid over; u kunt tegen die tijd het 
weekblaadje of de website raadplegen 
(https://rkgroenehart.nl/).

Namens de pastoraatsgroep,
Sonja Knelange

Nieuws van Akkoord
Stel je voor. Je bent 
jarig. Dit zou de 
leukste dag van het 
jaar moeten zijn. 
Met slingers en 
cadeautjes en na-
tuurlijk een lekkere 
taart! Maar jij kunt 

je verjaardag niet vieren, omdat er geen 
geld is voor slingers of taart. Het kinder-
koor wil dat ieder kind zijn verjaardag 

kan vieren. Daarom zamelen wij dit jaar 
geld in voor “Stichting jarige Job”. Zij ge-
ven verjaardag boxen aan kinderen die 
anders geen verjaardag kunnen vieren. 
Hopelijk kunnen we veel kinderen blij 
maken op hun verjaardag.

Op 9 oktober zingen wij samen met het 
koor Resonans en 24 oktober zingen 
wij in de eucharistieviering. Wij hebben 
er in ieder geval heel veel zin in! Kom je 
ook? We zien je graag!

Peppelhofviering
Op de vrijdagen 1 oktober, 29 oktober 
en 26 november is er om 9.30 uur een 
eucharistieviering in de Peppelhof. De 
voorganger is kapelaan Van Paassen.

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

Lief en leed

Overleden
2 september  Jaap van der Weijden 79 jaar
5 september  Theodorus Kraan 95 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Rozenkransgebed
Voorafgaand aan de vieringen op dins-
dagmorgen in Oud Ade is er om 8:45 
uur gelegenheid voor rozenkransgebed.

Allerzielenviering
Op 2 november om 19:00 uur is Allerzie-
lenviering voor Oud Ade én Rijpwetering 
in de kerk van Oud Ade. We gedenken 
dan onze dierbare overledenen.

In het bijzonder denken we aan hen, die 
in het afgelopen jaar gestorven zijn. In 
de viering zullen we de namen noemen 
van de parochianen van wie we af-
scheid namen tijdens de vaak besloten 
uitvaartvieringen in de kerk. We zetten 
hen in het licht, door voor ieder van hen 
een kaars aan te steken. De familie van 
deze overledenen krijgt hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging.

Bij de uitvaartviering is een levens-
boomblad opgehangen aan de levens-
boom in de kerk. Daarop staat de naam 
van de overledene. Het levensboom-
blad wordt na de Allerzielenviering aan 
de familie uitgereikt.

Al vele jaren wordt de laatste kaars 
aangestoken voor alle andere bewo-
ners/parochianen uit onze dorpen, die 
in het afgelopen jaar overleden zijn 
en met wie we ons verbonden voelen. 
Op verzoek kan ook de naam van deze 
dierbare bij de gebedsintenties worden 
genoemd.

U kunt hiervoor bellen naar het secre-
tariaat op maandag- en woensdagoch-
tend van 9.00 tot 10.30 uur.

Voorganger is diaken Van Aarle. Voor-

afgaand aan de viering zal hij de graven 
zegenen op de begraafplaats in Rijp-
wetering, om 18.15 uur. U kunt daarbij 
zonder aanmelding aanwezig zijn en u 
kunt direct naar het kerkhof gaan. De 
kerk is wel open voor het kopen van een 
graflicht en als u liever even binnen wilt 
wachten. Na de viering in Oud Ade zal 
diaken Van Aarle de graven in Oud Ade 
zegenen. Beide begraafplaatsen zijn die 
avond verlicht.

U bent van harte uitgenodigd voor deze 
Allerzielenviering. Ook als het afscheid 
van uw overleden dierbare niet in de 
kerk, maar elders plaatsgevonden heeft 
bent u welkom bij dit moment van ge-
denken.

De pastoraatgroep

Actie Kerkbalans
Beste parochianen van Rijpwetering en 
Oud Ade,

Afgelopen maand mei zijn wij weer ge-
start met de jaarlijks Actie Kerkbalans. 
Deze landelijke actie liep in andere pa-
rochies al vanaf begin van 2021, maar 
wij kiezen de laatste jaren een later mo-
ment, omdat wij denken dat het gunsti-
ger in het jaar ligt. Hoe staat het nu met 
de opbrengst uit deze actie die wij de 
naam BID-coins (vrij vertaald: geld voor 
het mogelijk maken van gebed) hebben 
gegeven. 

Over 2021 is tot en met medio septem-
ber aan kerkbijdragen een bedrag van 
€ 23.000,- (2020: € 20.000, -) binnen 
gekomen van 156 (2020:130) betrok-
ken mensen/ gezinnen. Een mooie op-
brengst, die zowel in totale opbrengst 
als aantallen gevers een stijging laat 

zien. Nu is het jaar nog niet helemaal 
om, maar de verwachting en hoop is, 
dat we met elkaar over geheel 2021 de 
stijging kunnen vasthouden. Dan is het 
wel belangrijk dat de mensen die hun 
bijdrage nog willen doen of dat verge-
ten zijn, alsnog doneren. Hartelijk dank 
alvast.

Wij zijn erg blij met uw bijdragen tot 
nu toe, maar zeker ook met het aantal 
mensen dat deelneemt. Het geeft mis-
schien aan dat er meer draagvlak is. 
Het kan er ook op duiden dat mensen, 
vanwege de coronabeperkingen, hun 
kerkcollecte in de vorm van een kerk-
bijdrage doen. Dat laatste hebben wij 
ook in onze berichtgeving in 2020 aan u 
gevraagd.

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
Dinsdag 5 oktober 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Dinsdag 19 oktober 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Dinsdag 2 november   Geen viering ’s morgens.
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Misschien vraagt u zich af waar het 
geld blijft. Welnu, u ziet bijvoorbeeld 
regelmatig steigers rondom onze kerk-
gebouwen staan. Op zo’n moment is 
er weer een project om noodzakelijk 
onderhoud te plegen. Dat gebeurt niet 
alleen buiten, maar ook binnen het ge-
bouw. Minder zichtbaar, maar evenzeer 
erg belangrijk. Kom ook eens binnen en 
bezoek een kerkdienst. Want daar gaat 
het uiteindelijk om. Het in stand hou-
den, niet alleen van het dorpsgezicht, 
maar van vooral een plek waar mensen 
samen kunnen komen om te bidden, 
mediteren en tot rust kunnen komen.
Wij houden u op de hoogte.

De beheercommissie

Actie Schoenendoos 2021!
Ook dit jaar willen wij weer meedoen 
aan de Actie Schoenendoos. Het is he-
laas nog onduidelijk of er begin novem-
ber een gezinsviering gehouden wordt. 
Toch willen wij u graag attenderen op 
de actie van dit jaar.

Zoals u misschien inmiddels weet, is 
Actie Schoenendoos een actie die in 
diverse landen georganiseerd wordt, 
waaronder ook in Nederland. Tijdens 
deze actie worden versierde en gevulde 
schoenendozen verzameld en verzon-
den naar kinderen, overal in de wereld, 
die leven in oorlogsgebieden, armoede 
en hongersnood. Het is een unieke ge-
legenheid om iets te kunnen betekenen 
voor kinderen, die zo arm zijn dat ze 
waarschijnlijk voor het eerst van hun 
leven een cadeau krijgen! De landen die 
de dozen ontvangen zijn o.a. Angola, 
Armenië, Benin, Cameroon, Congo, 
Irak, Kosovo, Liberië, Malawi, Namibië, 
Pakistan, Sierra Leone, Tanzania, Togo, 
Oeganda en Zambia.

Veel kinderen die op de Kinderbrug 
naar school gaan, doen al jaren mee 
met de actie, maar volwassenen mogen 
uiteraard ook een schoenendoos vullen. 
De inhoud van de schoenendoos mag 
bestaan uit zowel (goede) gebruikte als 
nieuwe spulletjes. Denkt u hierbij aan 

nuttige zaken zoals schoolspullen en hy-
giëne producten, maar ook klein speel-
goed of een knuffel. Als u het leuk vindt 
om aan deze actie mee te doen, dan 
kunt u een deelname folder meene-
men. Hier staan duidelijke aanwijzingen 
en tips in. De folders liggen achter in de 
kerken van Oud Ade en Rijpwetering en 
zijn ook verkrijgbaar bij ondergeteken-
den. Voor elke gevulde schoenendoos 
wordt een bijdrage gevraagd van 
€ 5,00, bestemd voor de organisatie- en 
transportkosten.

Meer informatie over deze fantastische 
actie kunt u vinden op:
https://schoenendoosactie.nl/.
Wat kunnen wij doen voor een kind in 
armoede? Meer dan u denkt! Doe mee 
aan de Schoenendoosactie en tover een 
simpele schoenendoos om tot een kost-
baar geschenk!

Toos van der Poel en Monique van der 
Geest, werkgroep gezinsvieringen

Geslaagde Open 
Monumentendag
De op zaterdag 11 september gehou-
den traditionele Open Monumentendag 
- ter gelegenheid waarvan de Sint-Bavo-
kerk was opengesteld voor belangstel-

lenden - kan weer als een geslaagd 
evenement worden gezien. Dik vijftig 
mensen, van dichtbij maar ook van 
veraf, namen de moeite om een be-
zoek te brengen aan de kerk. Velen van 
hen namen kennis van de behoorlijke 
hoeveelheid heel oude en wat nieuwe 
bidprentjes, die door de hele kerk te 
zien waren. Alles werd muzikaal onder-
steund door organist Jan van der Heide 
uit Oude Wetering. Net als vorige jaren 
zat hij op gezette tijden weer achter het 
orgel. De bezoekers werd gelegenheid 
geboden om een kop koffie of thee te 
drinken, geserveerd door een speciaal 
koffieteam. Het weer was helaas niet 
helemaal je van het, grijze wolken, wat 
wind en af en toe wat spetters regen. 
Maar er kwamen toch behoorlijk wat 
mensen op de fiets naar Oud Ade.

De organisatie is dan ook dik tevreden 
met de belangstelling en waarbij de 
Oudadese kerk weer eens in de schijn-
werpers stond. Het is de bedoeling, dat 
volgend jaar de kerk in Rijpwetering 
weer wordt opengesteld.

De prijswinnaar van de foto-rebus is 
geworden familie S.A. van Veen uit Ze-
venhoven. Zij hebben de vrijkaart van 
het Catharijneconvent in Utrecht reeds 
ontvangen. De oplossing van het rebus-
woord was OPENDAG. Dank aan alle 
bezoekers voor hun mooie reactie.

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

Lief en leed

Overleden
21 augustus  Onno van der Poel 52 jaar 
28 augustus  Polly van der Meer- van Haastregt 70 jaar
12 september  Flora van Seggelen- Rietveld 76 jaar 

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker



27SAMENstromen • oktober 2021

Vanuit de 
beheercommissie 
In de eerste vergadering na de zomer 
keken we al weer vooruit naar het ko-
mende jaar. Enerzijds om vast te stellen 
wat we allemaal willen of moeten doen. 
Anderzijds met de vraag wat we kúnnen 
doen met de beschikbare mensen en 
(financiële) middelen. 

Er is een planning voor het onderhoud 
voor de komende jaren. Door steeds op 
tijd onderhoud te plegen, houden we op 
den duur de kosten lager. Op gezette tij-
den inspecteert Monumentenwacht onze 
gebouwen. Zij wijzen ons op aandachts-
punten. Daarnaast zijn er de dagelijkse 
onderhoudswerkzaamheden. Dit alles 
tesamen geeft ons een goed inzicht in het 
onderhoud en wat het kan gaan kosten. 
Om de kosten te spreiden, plannen we 
jaarlijks een stukje groot onderhoud in. 
Voor 2022 staat het schilderen van de 
buitenboel van de kerk op de planning en 
onderhoud aan het voegen. Grote klussen 
waarvoor wij uw bijdragen goed kunnen 
gebruiken.

Wij ontvingen ook al weer aanvragen voor 
het geven van kerstconcerten. Het is nog 
puzzelen met ontbrekende stukjes. We 
weten nog niet wat kan en mag in decem-
ber. We hopen dat we de komende kerst 
weer gezamenlijk kunnen genieten van de 
kerstsfeer en kerstmuziek. 

Geluid in de Petruskerk
Regelmatig krijgen we klachten over de 
geluidskwaliteit in de Petruskerk. Men 
vindt de voorganger of lector soms slecht 
te verstaan. In de afgelopen jaren zijn 
er al verbeteringen aangebracht aan de 
geluidsinstallatie. Hiermee is echter het 
probleem nog niet opgelost. Deskundigen 
denken dat het geluid in de kerk teveel 
wordt weerkaatst. Als de kerk vol zit, 

wordt het geluid gedempt door de kleding 
van de kerkgangers. Met weinig mensen 
in de kerk is dat niet zo. Een werkgroepje 
zoekt naar oplossingen en zal voorstellen 
doen aan de beheercommissie.

Verlenging bestuurster-
mijn Niels Kleijn
In november draait Niels Kleijn al weer 
vier jaar mee in de beheercommissie. Als 
aanspreekpunt voor de zaken rondom de 
Mariakerk is Niels voor ons een belangrijk 
lid van de BCP. We zijn dan ook blij dat 
Niels zich nogmaals vier jaar wil inzetten 
voor onze geloofsgemeenschap.

Actie Kerkbalans 
Eind augustus heb-
ben we samen met 
alle parochiekernen 
gesproken over 
de Actie Kerkba-
lans van 2022. We 
beseffen dat de 
bijdragen vanuit de 
Actie Kerkbalans 
van de parochianen 
steeds belangrijker 
worden voor de 
parochiekernen. We 
hebben met elkaar 
besproken wat het 
betekent om ver-
bonden te zijn met 
de kerk en vanuit 
die verbondenheid 
bij te dragen.

Of we nu om geld vragen of dat we het 
geven, in beide gevallen worden we nader 
tot elkaar gebracht door God, die iets 
nieuws tot stand brengt door onze sa-
menwerking. Vanuit die visie willen wij de 
Actie Kerkbalans voor 2022 vorm geven. 

Inmiddels zijn we in augustus de 
€ 100.000,- gepasseerd en is uw gezamen-
lijke bijdrage € 11.000,- hoger dan vorig 
jaar.

Wederom veel dank aan ieder die heeft 
bijgedragen, of dat nu is door een finan-
ciële bijdrage of door ergens de handen 
uit de mouwen te steken. 

John van Velzen, 
secretaris BCP Emanuel

Jubileum
Op 12 september heeft de jaarlijkse 
Oranje viering plaats gevonden als onder-
deel van de Oranjefeesten. Het thema van 
deze viering was: ‘Ken je me nog?’ en met 
verschillende koren was het een mooie en 
vooral feestelijke viering. 

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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Binnenkort, namelijk op zondag 17 okto-
ber, vieren we dat de Petruskerk 50 jaar 
bestaat. Dit betekent dat er nog een fees-
telijke viering komt.

Deze viering had al eerder plaats kunnen 
vinden, maar door de coronamaatregelen 
is deze verplaatst. Nu er weer de gelegen-
heid is om dit met elkaar te vieren, bent u 
welkom om dit met elkaar te doen.
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft 
Hans van der Wereld een speciaal boekje 
geschreven: ’’Petrus ziet Abraham”. Tij-
dens de viering zal het eerste exemplaar 
worden overhandigd en kunt u, wanneer 
u dit heeft besteld, dit meenemen. Het 
wordt een feestelijke viering welke om 
9.15 uur begint. 

Mocht u vragen, suggesties of een goed 
idee hebben dan horen we graag van u. 
Dit kan via de ideeënbus achterin de hal 
van de kerk. E-mailen kan naar 
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl.

We horen graag van u.

Van de pastoraatgroep,
Koen de Boer

Vrijwilliger aan het woord 

Mijn naam is Alice van Ruiten,
 Bijna 20 jaar geleden ben ik toegetreden 
als vrijwilliger van de kerk. Ik ben begon-

nen om mee te helpen met de kerstversie-
ring in de Petruskerk. Het vrijwilligerswerk 
groeide al snel uit tot zitting nemen in het 
kerkbestuur. Ik heb dit 8 jaar met veel 
plezier gedaan. 

Hoogtepunt was toch wel de verbouwing 
van de Petruskerk. Ik heb daar veel voor 
kunnen regelen en coördineren. Met de 
grote groep mede-enthousiaste vrijwilli-
gers, is dat heel goed verlopen. Na 
een dag hard klussen was er altijd een 
moment om even bij te praten over de 
gang van zaken. Ik zorgde dan regelmatig 
voor een hapje en een drankje. Dit zorgde 
ook voor een positieve sfeer onder 
de grote groep klussers!

Na 8 jaar in het bestuur te hebben ge-
zeten, ben ik nog volop actief gebleven 
als vrijwilliger. Samen met Janny inkopen 
doen bij de Sligro, collectegeld storten en 
natuurlijk blijf ik de bloemen doen.
Met 4 vrijwilligers verzorgen wij nu de ver-
siering voor rouw-, trouw- en feestdagen 
voor de Petruskerk. 

De kermisviering vind ik toch altijd wel 
een hoogtepunt, veel mensen in de kerk, 
veel bloemen en veel gezelligheid. Een 
ander hoogtepunt voor mij is de kerstvie-
ring. 

Met z’n vieren en onze klusgroep 
proberen we er elk jaar weer een mooi 
geheel van te maken. Ik vind het altijd nog 
heel fijn om actief te zijn bij de kerk en ik 
hoop dat er in de nabije toekomst men-
sen zijn, die zich bij ons vrijwilligerswerk 
aan willen sluiten.

Alice

Rozenkrans bidden
In tegenstelling tot 
voorgaande jaren zal 
de rozenkrans op dins-
dag voor de viering 
gebeden worden, dus 
om 8.45 uur.

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

Lief en leed

Overleden
07 augustus  Mattheus Petrus Colla 64 jaar
10 augustus  Cornelis Leonardus Wilhelmina Klein 82 jaar
24 augustus  Johannes Petrus Cornelis Egberts  78 jaar
25 augustus  Johannes Jacobus de Jong 74 jaar
25 augustus  Adrianus Theodorus van der Meer 83 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Kerstversiering

Ontmoeten
Ontmoeten is de stap durven zetten,

Je ware gezicht durven tonen,

Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven

En je vertrouwen aan iemand schenken,

Weten dat je geborgen bent.

Ontmoeten is niet veel vragen stellen,

aandringen of uitpluizen,

beslag leggen of veroordelen.

Ontmoeten is nooit ‘moeten’

Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.

Ontmoeten geeft nieuwe horizonten 

aan je leven.

Je moet voortaan je kleinheid, 

je onmacht,

Niet meer verbergen,

Je moet ze niet langer alleen dragen,

Er is iemand bij wie je 

altijd terecht kunt.

Erik Stijnen
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Oogstdankdag eind oktober 
Dankdag (voor het gewas), in Amerika ‘Thanksgiving Day’, wordt gevierd op de eerste 
woensdag in november. De oogst is binnen. Nu is het tijd om God te danken voor alles 
wat Hij gaf. In de katholieke kerk wordt “Oogstdankdag” vaak gevierd in oktober, dat mag 
iedere parochie zelf bepalen. In 2005 werd door de Nederlandse katholieke bisschoppen 
besloten om deze dagen weer op de liturgische kalender te zetten, om aan te laten sluiten 
bij de protestantse bid- en dankdagen. 

In veel kerken nemen mensen lekkere dingen mee naar de kerk. Die zijn voor mensen die niet zoveel hebben. Want danken en 
delen, dat hoort bij elkaar! Vaak is de kerk mooi versierd met onder andere bloemen, fruit en groenten, die de oogst van het 
afgelopen jaar symboliseerden.

Ook thuis kun je aandacht besteden aan dankdag, bijvoorbeeld door het maken van een kijktafel met allerlei dingen waar je 
dankbaar voor bent en er samen rondom bidden. 

Boekrecentie
Van Royal Jongbloed (www.royaljongbloed.nl) 
kreeg ik de “kinderbijbel in 100 verhalen”. Het 
zijn korte verhalen uit het Oude en Nieuwe 
Testament. Er staan hele mooie tekeningen 
in die de verhalen illustreren. De verhalen 
nemen ons mee op een reis door de bijbel. 
Het zijn korte verhalen. Ze zijn geschreven 
voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. 

Wij thuis lezen er graag uit, en komen zo 
voor ons bekende en wat minder bekende 
mensen uit de bijbel tegen. Zo leren we 
steeds meer van de bijbel en de verhalen 
die erin staan. 
Aanrader!

Spraakwater
van en vóór ouder en kind

De oogst
De oogst van ons tuintje 
is maar klein deze keer. 
En toch Heer, ik dank U 
want U gaf het ons weer!

Heer, help hen die planten en zaaien, 
die spitten en snoeien, wieden 

en maaien. 
's Morgens al vroeg op het land 

aan de slag 
om eten te hebben aan het eind 

van de dag.

Zegen het werk van hun pijnlijke 
handen. 

Maak van hun droge en dorstige 
landen 

velden vol buigende, goudgele aren, 
voedsel en zaad voor de komende 

jaren.

(Ruth Hartog, geloven thuis)

Kalender oktober 2021
6,20 19.30 uur Online (via Zoom) Bijbellezen met je hart
  Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
5,12,19,26 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie 
                                         Tijdens de lockdown 
   meditatie op afstand
   Info: jokevtol@gmail.com
6,20,27 8.45 uur & Koetshuis, Langeraar Stiltemeditatie
 20.00 uur  Tijdens de lockdown online
7,21,28 20.00 uur  Info: www.rkgroenehart.nl           
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Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen en Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

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

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

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 2 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Together
• Presentatie Stuurgroep Missionaire Parochie
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas + Pastoraal Team  

viering vervalt 
(vanwege de presentatie Stuurgroep 
Missionaire Parochie in Langeraar)
  

viering vervalt 
(vanwege de presentatie Stuurgroep 
Missionaire Parochie in Langeraar)
  

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

Herhaling van viering van gisteren op 
tv.rkgroenehart.nl
 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianist
• B. van Paassen  

vrijdag 8 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• H. Vormsel
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Mgr. J.H.J. van den Hende + H. van de Reep 

zaterdag 9 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 10 oktober 11.15 uur
• Oecumenische viering
• De Cantorij
• Om 19.00 uur Marialof
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Horizon
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor met organist
• A. van Aarle  

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

zaterdag 16 oktober 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. van Paassen  

zondag 17 oktober 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Patroonsfeest
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. de Groot  

zaterdag 23 oktober
Oogstdankdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Met organist
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 24 oktober 
Oogstdankdag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Kinderkerk
• B. van Paassen 

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

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

zaterdag 30 oktober 
Allerheiligen

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

zondag 31 oktober 
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Schola Cantorum Gregorianum
• Gregoriaanse viering
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. van Paassen  

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

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

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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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 2 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Together
• Presentatie Stuurgroep Missionaire Parochie
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas + Pastoraal Team  

viering vervalt 
(vanwege de presentatie Stuurgroep 
Missionaire Parochie in Langeraar)
  

viering vervalt 
(vanwege de presentatie Stuurgroep 
Missionaire Parochie in Langeraar)
  

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

Herhaling van viering van gisteren op 
tv.rkgroenehart.nl
 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianist
• B. van Paassen  

vrijdag 8 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• H. Vormsel
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Mgr. J.H.J. van den Hende + H. van de Reep 

zaterdag 9 oktober 19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zondag 10 oktober 11.15 uur
• Oecumenische viering
• De Cantorij
• Om 19.00 uur Marialof
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Horizon
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor met organist
• A. van Aarle  

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

zaterdag 16 oktober 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. van Paassen  

zondag 17 oktober 11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• H. van de Reep  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Patroonsfeest
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• H. de Groot  

zaterdag 23 oktober
Oogstdankdag

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Met organist
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 24 oktober 
Oogstdankdag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Kinderkerk
• B. van Paassen 

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

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

zaterdag 30 oktober 
Allerheiligen

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

zondag 31 oktober 
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Schola Cantorum Gregorianum
• Gregoriaanse viering
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• B. van Paassen  

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

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

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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 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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

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  

vrijdag 8 oktober

zaterdag 9 oktober 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans + Tienerkoor
• M. Hoogenbosch 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• H. Vormsel
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Mgr. J.H.J. van den Hende + H. van de Reep  

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

zondag 10 oktober 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. van der Bie  

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

zaterdag 16 oktober viering vervalt

zondag 17 oktober 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith & Emanuelkoor
• Jubileumviering H. Petruskerk
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

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

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

zaterdag 23 oktober 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

zondag 24 oktober 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• J. Glas  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Cadans
• Oogstdankdag (locatie: De Spreng)
• Ds. C. Jonkheer + M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: De Schuur
• J. Glas 

zaterdag 30 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• Gebedsleider 

zondag 31 oktober 
Allerheiligen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Little Stars
• Parochiaanvoorganger 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• 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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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

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  

vrijdag 8 oktober

zaterdag 9 oktober 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans + Tienerkoor
• M. Hoogenbosch 

10.00 uur
• Eucharistieviering
• H. Vormsel
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• Mgr. J.H.J. van den Hende + H. van de Reep  

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

zondag 10 oktober 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. van der Bie  

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

zaterdag 16 oktober viering vervalt

zondag 17 oktober 9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith & Emanuelkoor
• Jubileumviering H. Petruskerk
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

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

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

zaterdag 23 oktober 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

zondag 24 oktober 11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• J. Glas  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• Cadans
• Oogstdankdag (locatie: De Spreng)
• Ds. C. Jonkheer + M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: De Schuur
• J. Glas 

zaterdag 30 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• Gebedsleider 

zondag 31 oktober 
Allerheiligen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Little Stars
• Parochiaanvoorganger 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• 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

 

Wat wij lezen op de 
zondagen in oktober

3 oktober
27e zondag
eerste lezing: Gen. 2, 18-24
tussenzang: Psalm 128 (127)
tweede lezing: Hebr. 2, 9-11
evangelie: Mc. 10, 2-16

10 oktober
28e zondag
eerste lezing: Wijsh. 7, 7-11
tussenzang: Psalm 90 (89)
tweede lezing: Hebr. 4, 12-13
evangelie: Mc. 10, 17-30

17 oktober 
29e zondag
eerste lezing: Jes. 53, 10-11
tussenzang: Psalm 33 (32)
tweede lezing: Hebr. 4, 14-16
evangelie: Mc. 10, 35-45

24 oktober
30e zondag 
eerste lezing: Jer. 31, 7-9
tussenzang: Psalm 126 (125)
tweede lezing: Hebr. 5, 1-6
evangelie: Mc. 10, 46-52

31 oktober 
31e zondag
eerste lezing: Deut. 6, 2-6
tussenzang: Psalm 18 (17)
tweede lezing: Hebr. 7, 23-28
evangelie: Mc. 12, 28b-34
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OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
MISSIO Wereldmissiemaand 2021 
“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en 
gehoord hebben.”

Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek 
van de Handelingen van de apostelen voert MISSIO dit jaar de 
campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroe-
pen om het geloof dat we meedragen in ons hart, naar ande-
ren te brengen, aldus paus Franciscus. MISSIO brengt in de 
Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht. 

Jonge kerk 
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste 
christenen wonen in Nzérékoré, in het zuiden van het land. 
De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de 
opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 
1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan 
nog weinig eigen priesters maar dankzij de goed opgeleide 
leken, wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd 
onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de 
situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder 
meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief 
in de gezondheidszorg. 

Vrouwen en kinderen 
In het bisdom Nzérékoré is 
een diocesane congregatie 
van zusters zeer actief, de 
Soeurs Servantes de Marie 
Vierge et Mère (Zusters Die-
naressen van Maria Maagd 
en Moeder). Ondanks het 
grote gebrek aan middelen, 
vangen de zusters kinde-
ren op in weeshuizen en 
opvanghuizen. De kinderen 
worden verzorgd en kunnen 
onderwijs volgen. De zusters 
werken tevens aan bewust-
wording van vrouwen in de 
afgelegen dorpen. MISSIO 
wil, samen met u, het pas-
torale werk van de zusters 
steunen. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee
Help mee! Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de 
collecte op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, 
te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Symposium: één tegen de eenzaamheid

Op donderdag 28 oktober is het jaarlijks symposium. Dit sym-
posium heeft altijd een verbinding tussen kerk en samenle-
ving. Meestal koppelen wij het ook aan het diaconieweekend 
in november (dit jaar 20 en 21 november, het Hoogfeest van 
Christus Koning). Welk doel het dit jaar is, zullen we op het 
symposium bekend maken.

Eén tegen de eenzaamheid is het thema waar de burgerlijke 
gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem met projecten 
de strijd tegen de eenzaamheid wilden aangaan. Nog voordat 
er acties verzonnen konden worden, kwam het COVID-19 
virus. Juist daardoor werd eenzaamheid zichtbaar onder ou-
deren en jongeren. Kerken en instellingen kregen te maken 
met beperkingen, maar ook met de opdracht om nu concreet 
aan de slag te gaan. Ook van de politiek werd veel gevraagd. 

Twee sprekers willen hun licht laten schijnen op dit thema. 
Hoe om te gaan met de eenzaamheid in de samenleving?

De twee sprekers zijn Mgr. Dr. Hans van den Hende, Bisschop 
van Rotterdam en Mr. Kees van der Staaij, fractieleider van de 
SGP in de Tweede Kamer. Wij hebben aan zangeres Rineke de 
Wit gevraagd om de muzikale bijdragen te verzorgen.

Plaats:  RK kerk Johannes Geboortekerk Zevenhoven 
(Noordeinde 26)

Tijd:  Kerk open om 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur. Afslui-
ting ongeveer 22.00 uur (nazit met hapje en drankje)

Er is een livestream aanwezig via tv.rkgroenehart.nl 
(ons YouTube kanaal)

Noteert u de datum in de agenda. Houdt u de website en het 
Facebooksite van de parochie goed in de gaten vanwege nog 
aan te passen regelingen in verband met COVID-19.

Diaken André van Aarle
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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. 9 (november) kunt u uiterlijk op 11 oktober
aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 29 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. 06-21441460
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
Schroom dus niet om binnen je eigen kerk iemand aan 
de mouw te trekken en je hulp aan te bieden. Er is altijd 
wel iets te doen!  

Meer mogelijk 
Vorige maand is er weer een beetje meer vrijheid ge-
komen. De grip die de Coronapandemie op ons had, 
begint langzaam losser te worden en dat biedt ook voor 
ons mogelijkheden. De werkgroepen kunnen weer wat 
uitgebreidere en fysieke plannen maken. Ook voor jon-
geren betekent dit het een en ander. De Samenstromen 
Jongerenpagina wilde voor de coronapandemie een 
brug slaan tussen redactie en lezers. Samen in gesprek 
gaan over jouw verhaal of ons geloof leek ons het ideale 
uitgangspunt. Helaas gooide de pandemie roet in het 
eten en was onze enige mogelijkheid: een facebook-
groep. 

Die is er inmiddels! Met trots presenteren wij “De paap 
uit de mouw”. We willen daar graag een platform cre-
eren voor Clara en Franciscus jongeren. Ondanks dat 
we ook fysiek elkaar weer zien, houden wij deze groep 
in stand. Wij snappen namelijk dat het soms een beetje 
teveel gevraagd is om uit je schulp te kruipen en bij een 
jeugdgroep aan te kloppen. Zie dit als een opstapje. Ge-
woon om je vragen je gedachtes te delen. 

We zien je graag eens verschijnen! 

https://bit.ly/depaapuitdemouw 

Meg en Yoran

Agenda:
Rock Solid 17 oktober
Rock Solid  31 oktober

Eervolle taken
“Beste medeparochianen, welkom 
bij deze viering van de Eucharistie” 
… Met deze woorden begon ik de 
afgelopen periode mijn eerste ke-
ren als lector. Het lectoraat is een 
Latijns woord voor de persoon 
die verantwoordelijk is voor het 

voorlezen van bepaalde Bijbelteksten tijdens de viering. 
De eerste keer was het uiteraard spannend, maar nu 
begint de gewenning steeds meer te komen. Naast de 
gewenning haal ik er ook meer en meer voldoening uit. 
Om dit gevoel niemand te willen ontzeggen, wijd ik deze 
column maar wat graag aan de verschillende rollen, 
waarin jij kan mee helpen binnen de Katholieke Kerk. 

Tijdens de viering krijgt de voorganger assistentie van 
een breed team van vrijwilligers. Naast de eerder ge-
noemde lector is er bijvoorbeeld ook de koster, die voor 
en tijdens de viering er voor zorgt dat de voorganger 
over alles beschikt, om de viering tot een goed einde te 
brengen. De koster zal je tijdens de viering misschien 
niet vaak zien, deze zit vaak een beetje verdekt achter 
de coulissen. De misdienaars en acolieten zitten daar-
entegen vol in het zicht. Heel duidelijk dienen zijn de 
mis. Zij geven de priester de benodigdheden aan voor 
de eucharistie, als de wierroken of houden de kaars vast 
tijdens het lezen van het Evangelie. Een zeer eervolle 
taak dus.

Buiten de viering om zijn er ook allerlei werkgroepen 
waar genoeg te doen is. Misschien help je bij de kin-
derkerk, het ankerproject of de communie- of vormsel-
groep. Hier is meer dan genoeg te doen, kan ik ook uit 
eigen ervaring zeggen. 

Ik hoop dat je door het lezen van deze beknopte uitleg, 
zelf zin hebt gekregen om te helpen binnen jouw kerk. 
Het is prettig om als jongere aan de slag te gaan binnen 
je eigen kerk. Het biedt ervaringen, die later overal van 
pas kunnen komen.  Het geeft je allerlei mogelijkheden 
om je talenten te trainen: organiseren, vergaderen of 
een planning maken. Ook kan het helpen om van even-
tuele plankenkoorts af te komen.

Denk vooral niet dat dit vrijwilligerswerk alleen voor 
oudere mensen is en dat jij dit later wel kan doen. 

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


