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Enkele maanden geleden ben ik gevraagd toe te treden tot de redactie van Samenstromen. Inmiddels heb ik de eerste kopij 
gelezen en hier en daar mag ik het iets aanpassen, zodat het er nog iets beter uitziet. Dat doe ik met plezier, omdat ik zo ook 
een kleine bijdrage kan leveren. Mij valt bij het lezen van uw ingezonden teksten vooral de enthousiaste toon op. U schrijft 
veelal met veel plezier over het hetgeen gebeurde en nog voor de deur straat. De federatie steunt blijkbaar op vele enthou-
siaste vrijwilligers en daarmee wordt mijns inziens direct een belangrijke doelstelling gehaald: 'Kerk beleef je samen'. Doordat 
iedere parochiekern een eigen bijdrage levert, voorkom je niet dat enkele onderwerpen vaker belicht worden. Dat geeft niet, u 
blijft van elkaar op de hoogte en maakt misschien uw eigen keuzes. Ik hoop dat u wederom met genoegen Samenstromen op 
uw deurmat hoorde vallen. Veel leesplezier.

Hans Broekkamp

De centrale redactie van deze uitgave is verzorgd door Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Hans Broekkamp
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Regels
Mensen hebben regels nodig. Ze geven voorna-
melijk aan hoe we ons zouden moeten gedragen, 
zodat we anderen niet tot last zijn, maar integen-
deel, elkaar helpen. Eigenlijk hebben we die regels 
automatisch in ons. Niemand hoeft ons te vertel-
len, dat je aardig zou moeten zijn voor elkaar. Dat 
verslaving, vloeken, stelen, echtbreuk, moorden, 
liegen niet door de beugel kunnen. Dat iedereen 
respect voor je ouders en voor God zou moeten 
hebben. Die 10 geboden (u herkende ze vast in 
deze opsomming) zijn niet alleen in stenen tafelen 
gebeiteld, maar ook in het hart van iedere mens. Soms 
zijn ze diep weggestopt en verzinnen we van alles, om er 
onderuit te komen en ons wangedrag goed te praten. We pikken een goed idee van een 
ander en dat is minder erg dan een auto stelen, vinden wij. We vermoorden iemand in 
een oorlog, maar dan kun je niet anders, wordt ons door de zogenaamde machthebbers 
voorgehouden. Enzovoort.

Echt, we kennen de regels, maar je er aan houden is niet altijd even eenvoudig. Nog 
ingewikkelder wordt het, als er andere mensen zijn die ons nog meer regels, hun eigen 
verzinsels, opleggen. Daar hebben overheden vaak een handje van, maar ook mensen 
die denken dat ze méér zijn dan jij en dat ze dus het baasje kunnen spelen en regels kun-
nen opleggen, waarvan ze meestal zelf beter worden, Vervolgens houden ze zich vaak 
zelf niet aan die regels. Als we nou eens zouden beginnen met ons te houden aan die 
tien geboden, die we diep in ons hart, waar God ze ook geschreven heeft, gewoon kun-
nen vinden. Christus heeft het nog eenvoudiger gemaakt, door al die geboden samen te 
vatten in:

"Het eerste gebod: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 

“Het tweede gebod aan dit gelijk: Heb uw naaste lief als uzelf.” (Marcus 12: 30-31) 
Nog gemakkelijker: Deze twee geboden zijn eigenlijk één. Dat zegt de kernachtige sa-
menvatting in "het tweede gebod aan dit gelijk"!

Kunnen al die regelneven en -nichten nog eens wat van leren.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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Die bijeenkomsten zijn belangrijk voor de 
vormelingen. Want je moet weten waar 
het over gaat, met je hoofd en met je 
hart. Je moet weten waar je ‘ja’ op zegt. Bij 
de doop zeiden je ouders dat ze geloven, 
want hun kind was nog maar klein. Maar 
als je gevormd wordt, mag je zelf ja 
zeggen op het geloof en zelf kiezen om bij 
de kerk te horen. 

Daarom bespreken we de 
geloofsbelijdenis: wat vind je mooi, 
wat vind je moeilijk, wat moeten we 
uitleggen? We vertellen dat die zinnen 
niet in één keer opgeschreven zijn. 
Iedere keer kwam er een stukje bij 
wanneer de volgelingen van Jezus nieuwe 

dingen in hun geloof ontdekten. En ook 
wij mogen ontdekken wat het voor ons 
kan betekenen.

Eén vormeling kon er niet bij zijn. 
Ik kwam daarom bij hem thuis. We 
liepen de zinnen langs: Ik geloof in een 
schepper, in Jezus, in de Heilige Geest. Bij 
elk deeltje stonden we stil. Begrijp je het? 
Hij knikte. 

We kwamen bij het laatste stukje: ik 
geloof in de kerk. Opeens zei hij: “De 
mensen in de kerk – hier en overal - , dat 
zijn eigenlijk allemaal een soort vrienden 
van mij omdat ze ook volgeling van Jezus 
zijn.” Zijn opmerking raakte mij. Want 

Een huis vol vrienden

Pastoraal

dat is wat we wíllen. We willen ons laten 
aanspreken door het evangelie van Jezus, 
God danken voor het leven en bidden 
voor wat moeilijk is. We willen naast 
elkaar staan in blijde en verdrietige tijden. 
En voor buitenstaanders een gastvrij huis 
zijn, ondersteunend en hoopvol. 

De mensen in de kerk – je zou ze 
misschien niet zelf als vrienden gekozen 
hebben. Maar de Heilige Geest brengt 
ons samen. Daarom zijn wij geroepen 
om een pleisterplaats te zijn, waar we op 
adem mogen komen en kracht kunnen 
vinden voor ons leven. In de visie van 
onze parochie horen we dat ook terug. 
We zijn op weg naar een vreugdevolle, 
gastvrije gemeenschap, waarin ieder een 
levende bouwsteen is. We zijn er nog niet, 
maar in de woorden van de vormeling 
hoor ik het verlangen. Zo’n kerk – daar 
dromen wij van. Of die droom nog méér 
waarheid wordt, ligt aan ons allemaal. 
En tegelijkertijd is het is er ook al een 
beetje – dat lees ik in dit gedichtje dat alle 
begeleiders kregen als dank-je-wel na de 
vormselviering in de Claraparochie: 

In de kerk
In de kerk voel ik me thuis
Daar luister ik naar Gods Woord
Ik zing en bid zodat God mij hoort

In de kerk voel ik me thuis
Dit is een leerschool van het leven
Ik ben dankbaar en blij 
voor wat God mij heeft gegeven

In de kerk voel ik me thuis
Hier woont God waar we altijd kunnen 
schuilen
een plaats om blij te zijn
maar waar je ook mag huilen

In de kerk voel ik me thuis
God slaat vol liefde een arm om ons heen
en zegt: Ik ben bij je
en laat je nooit alleen

En daar past maar één woord op: Amen! 
Moge het zo zijn.

Heleen van de Reep, 
pastoraal werkster

Geloofsbelijdenis vormselviering in Aarlanderveen 

Een paar dagen geleden was het groot feest. Onze bisschop, 

Mgr. van den Hende, kwam in onze parochies het Heilig Vormsel 

toedienen aan 43 vormelingen. Daar gaat veel voorbereiding aan 

vooraf in meerdere bijeenkomsten.
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Parochievernieuwing:
Toegroeien naar een 'Missionaire Parochie'  

Zaterdagavond 2 oktober was het dan zover: Na een lange tijd van 
lezen, nadenken, overleg en gebed was het moment aangebroken 
om een officiële start te maken met ons project van parochiever-
nieuwing. 

Dit project heeft de naam 'Missionaire Parochie' gekregen. We 
zijn tenslotte een parochie met een missie. Daarover schrijf ik 
ook in de 'geloofsvraag' elders in Samenstromen. Bovendien 
sluiten we met deze naam aan bij een veel bredere beweging 
van parochies in ons land, die eenzelfde weg zijn ingeslagen. 

We vierden die avond ook ons Patroonsfeest. Dicht bij de feest-
dag van de heilige Franciscus stonden we stil bij hem en zijn 
geestelijke metgezel Clara. Franciscus kreeg een concrete op-
dracht van Jezus: Herbouw mijn kerk! En dat heeft hij gedaan, 
samen met Clara en nog vele andere volgelingen. 

Voor ons geldt eigenlijk zo’n zelfde opdracht. Om in onze tijd 
opnieuw te zoeken naar wegen, om als Gods kerk een vreugde-
volle en gastvrije gemeenschap te zijn. 

In de vorige editie van Samenstromen hebben we uitgebreid 
over het project gesproken. Daarbij hebben we het ook gehad 
over de 'stuurgroep': Een groep mensen die samen met het 
pastoraal team dit project willen aansturen. In de viering heb-
ben we hen voorgesteld en Gods zegen gevraagd over hun in-
zet in dit project. De leden zijn: Marzena Disseldorp, Angelique 
de Jong, Helma de Jong, Ed Koeleman, Sjoerdje van der Meer en 
Cor Rijkelijkhuizen. 

Zij doen het echter niet alleen. Het is een project voor ons al-
lemaal. Een vitale, een missionaire parochie gaat ons allemaal 
aan. Laten we er samen voor gaan!

Pastoor Jack Glas

De missionaire parochie, waar mag het groeien?

Aan de hand van de visie gaan we op weg. Maar wat gaan we 
eigenlijk doen? Hoe krijgt het handen en voeten in de geloofsge-
meenschap? En hoe u daarin kan deelnemen en bijdragen?

Kleine stappen
Veranderingen gaan vaak langzaam en met kleine stapjes. Dat 
zal hier ook zo zijn. Niet iedereen staat meteen te juichen en te 
springen om aan boord te komen. Ieder heeft daarin zijn of haar 
eigen tempo, dat is prima. Maar we gaan wel stappen zetten. De 
stuurgroep Missionaire Parochie gaat het proces begeleiden en 
samen met de parochiekernen actie ondernemen. Ook zullen ze 
initiatieven van anderen, die passen in dit proces, bevestigen en 
ondersteunen.

Waarden
In het groeien naar een Missionaire Parochie is de visie leidend. 
Daarin zijn waarden te vinden die voorop mogen staan in het 
leven van onze geloofsgemeenschap. Zoals gastvrijheid, de ont-
moeting met Jezus Christus en het ondersteunen van mensen. 
Om daar aan te werken zien we vijf belangrijke velden: evangeli-
satie, leiderschap, toerusting door de Heilige Geest, de eucharis-
tie en het gebed. Als voorzet voor de stuurgroep zijn een aantal 
projecten aangewezen.

Projecten 
Sommige projecten waren al eerder begonnen, zoals Het Anker 
en het project voor gezinnen, waarbinnen de voorbereiding op 
de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel valt. Begin van 
dit jaar is voor het eerst de Alpha gehouden, avonden van ont-
moeting en gesprek over vragen rond het christelijk geloof. In de 
afgelopen jaren is met een flinke groep mensen het boek over de 
missionaire parochie gelezen. Met deze projecten gaan we door. 
Nieuwe projecten kunnen zijn: 
• Nadenken over en werken aan gastvrijheid in het leven van de 

parochie.
• Sterkere beleving van de eucharistie en het samen bidden.
• Oprichten van kleine geloofsgroepen, die zelf samenkomen 

voor gesprek en beleving.
• Groeien in leiderschap van parochianen.
• Oprichten van gebedsgroepen. 

Avontuur
Spannend hoor, voor ieder die erbij betrokken is of raakt. Span-
nend voor u, die nog even de kat uit de boom kijkt. Het is een 
avontuur dat begonnen is en waarvan we niet weten hoe het zal 
verlopen. Maar is niet heel het leven een avontuur? Één ding is 
daarbij nodig, dat we blijven vragen om de kracht en de wijsheid 
van de Heilige Geest.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Parochiefederatie

Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Allerheiligen

Allerheiligen is een dag 
waarop alle martelaren van 
de kerk worden herdacht. 
Het feest wordt al sinds 
de vierde of vijfde eeuw 
gevierd. In 837 stelde paus 
Gregorius IV de datum vast 
op 1 november.

Binnen de katholieke kerk 
is Allerheiligen een zoge-
heten hoogfeest. Zoals elk 
hoogfeest, begint de viering 

ervan op de vooravond. Het vanuit Ierland naar onze streken over-
gewaaide Halloween ontleent haar naam aan dit feest: Hallow-
e’en, ofwel: All Hallows Eve (Allerheiligenavond).

Binnen de katholieke kerk is Allerheiligen een verplichte feestdag. 
Anders dan in veel andere Europese landen is Allerheiligen in Ne-
derland echter geen nationale feestdag.

Allerzielen
Allerzielen is afgeleid van ‘Gedachtenis aller zielen’ en valt ieder 
jaar op 2 november. Op die dag wordt gebeden voor gestorvenen 
die nog niet voor altijd bij God zijn. 

Het christelijk feest dateert uit 988, toen de heilige abt Odile van 
Cluny gelovigen in Bourgondië opdroeg, om de dag na Allerheili-
gen alle overleden gelovigen te herdenken. Sinds de veertiende 
eeuw wordt Allerzielen algemeen gevierd binnen de katholieke 
kerk. Hierbij speelden de pestepidemieën die Europa teisterden 
een grote rol

Op Allerzielen gaan veel gelovigen naar het kerkhof of begraaf-
plaats om hun dierbaren te gedenken en worden graven versierd 
met bloemen en gezegend. 

Kapelaan Van Paassen

Liturgische gymnastiek
Nadat het evangelieboek op de standaard is gelegd, nemen we 
plaats om te luisteren naar de preek. Eigenlijk zijn er vier woorden 
voor dit moment in een viering: het algemene woord is ‘verkondi-
ging’, maar ook: overweging, preek en homilie. Wat is nu het ver-
schil? Homilie klinkt in de oren van velen nogal statig en misschien 
zelfs oubollig. Tóch is ‘homilie’ het meest passende woord voor het 
moment waarop priester (of diaken) in een eucharistieviering aan 
het woord is na de bijbellezingen. Tot op de dag van vandaag heet 

het leervak op het semina-
rie: ‘homiletiek’.

De ‘homilie’ wordt wel om-
schreven als ‘het noodzake-
lijke en moeilijke scharnier 
tussen het Woord van God 
en het leven van de gelo-
vigen die aan een viering 
deelnemen en vervolgens 
terugkeren naar hun leven, 
hun gezin, hun werk’. Een 
goede homilie moet iets 
van het leven van de toehoorders èn iets van het Woord in zich 
dragen en dan het liefst ook nog levendig gebracht worden. Daar-
bij is humor toegestaan, zelfs aan te raden, al moet te allen tijde 
voorkomen worden dat het op cabaret gaat lijken. Paus Franciscus 
zegt daarover: ‘Het moet vooral nabijheid, openheid voor dialoog, 
geduld in zich dragen èn een hartelijk welkom uitstralen dat niet 
veroordeelt. De predikant heeft de mooie en moeilijke missie om 
de harten die elkaar liefhebben te verenigen: die van de Heer en 
die van zijn volk’.

Het woord ‘preek’ is veelzijdiger dan homilie. Dat kan betrekking 
hebben op de verkondiging in zowel de eucharistieviering als bij-
voorbeeld tijdens het Avondgebed, Woord en Gebedsviering, een 
retraite of (Maria-) Lof.

Een vraag die bij u kan opkomen is: We zijn toch allen geroepen 
om het Woord van God tot ons te nemen en ervan te getuigen?
Dat klopt! Maar wat belangrijk is om te weten in het licht van de 
vieringen in relatie tot het preken, is dat zowel binnen de katho-
lieke als de protestante traditie de term ‘preek’ is voorbehouden 
aan ambtsdragers; zij die gewijd dan wel gezonden zijn. Er wordt 
een verband gelegd tussen de theologische opleiding en het ge-
sproken woord door de ambtsdrager, waarbij God instrueert en 
onderwijst, Christus de innerlijke leermeester is en ook de Heilige 
Geest aanwezig is in de woorden van betreffende ambtsdrager. Zij 
mogen zichzelf (dus) niet op eigen eer beroemen over de woorden 
die zij (s)preken.   

Een volgende vraag kan zijn: Moeten we ons nu druk maken over 
de benaming van het een of het ander...? Dat oordeel laat ik graag 
aan u over, maar mij lijkt het geen halszaak. En toch ook: als we 
ons als gelovigen serieus willen nemen, en ik hoop dat we dat 
doen; kunnen we een vergelijking maken waar het u waarschijn-
lijk wèl zou uitmaken wie wat doet… laten we zeggen tussen een 
chirurg en een slager. Ze zijn als het goed is allebei opgeleid en 
bekwaam om in vlees te snijden. Maar ik denk dat u, in geval van 
keuze, liever een chirurg heeft die op zondag hét vlees snijdt dan 
een slager die doordeweeks in úw vlees snijdt….ook dat maakt 
verschil.

Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Clara & Franciscus Vieren

Kalender november 2021

3, 17 19.30 uur Online (via Zoom)  Bijbellezen met je hart
    Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl

2, 9, 16, 23, 30 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden  Stiltemeditatie 
                                                                                                                                              Info: jokevtol@gmail.com

3, 10 8.45 uur & Koetshuis, Langeraar  Stilte-Aandacht meditatie 
 20.00 uur   Info: www.rkgroenehart.nl

4, 11 20.00 uur Koetshuis, Langeraar  Stilte-Aandacht meditatie 
    Info: www.rkgroenehart.nl 

Tot slot: we gebruiken op de plek van de preek ook nog weleens 
het woord ‘overweging’. Dit heeft echter een andere betekenis, na-
melijk die van bespiegeling, een overdenking van de Bijbelteksten 
òf nadenken over wat u zojuist heeft gehoord in de verkondiging. 
Overwegen gebeurt meer aan de binnenkant van ons menszijn, 
bijvoorbeeld als de monstrans staat uitgesteld en wij daarbij aan-
wezig zijn. Dat is voornamelijk een innerlijk proces, in tegenstel-
ling tot de verkondiging die van buitenaf tot ons komt. Daarom is 
‘overweging’ minder geschikt om te gebruiken wanneer het gaat 
om de verkondiging.

Kapelaan Van Paassen

Ankerproject 2021/2022 steekt van wal  

Na anderhalf jaar op pauze staan, kunnen 
we deze maand gelukkig weer van start 
met de Anker-familiezondagen. Alle mede-
werkers van de groepen staan in de start-
blokken om iedereen te ontvangen met 
een gezellig en boeiend programma. 
En het zijn veel deelnemers deze keer. 
Immers, we hebben te maken met gezin-

nen die vorig jaar al mee zouden doen én met de gezinnen die 
dit jaar aanhaken. Dat aantal is wel spannend en we hopen nog 
een aantal mensen te vinden, die in dit project willen meehelpen. 
Van de gezinnen zal een groot aantal kinderen zich voorbereiden 
op de eerste Heilige Communie. Dat feest zullen we vieren in juni 
volgend jaar. 

Maar voor het zover is, zijn er voor de gezinnen eerst zes Anker-
zondagen in beide parochies. Die zondagen beginnen voor de me-
dewerkers al om negen uur met een gezamenlijke voorbereiding, 
zodat we de kinderen en ouders goed kunnen ontvangen. Zowel in 
de Adrianuskerk en de Petruskerk zijn vooraf al een groep mensen 
bezig, om te zorgen voor de koffie, thee en limonade. Natuurlijk is 
er het broodje voor rond de middag.

Inspiratie voor ouders en kinderen
Vanaf half tien worden ouders, communicanten, broertjes en zus-
jes verwelkomd om in hun eigen groep aan de slag te gaan met 
verhalen, gesprekjes en speelse werkvormen. We zijn heel blij dat 
we daarvoor de ruimtes van de scholen Aeresteijn en De Kiem 
mogen gebruiken. Er komen thema’s langs als 
• Wie is God?
• Hoe kan ik bidden?
• Welke belofte doet God?
• Is dat ook voor mij?

Op de 1e zondag maken ouders en communicanten samen een 
leuke ontdekkingstocht door de kerk. Iedere Ankerzondag is er 
om elf uur even pauze, waarna we met elkaar en de gemeenschap 
feestelijk de eucharistie te vieren. Voor de kinderen zijn er in de 
eucharistieviering verschillende momenten, waarop ze worden 
aangesproken en mee kunnen helpen. Wilt u zo’n Ankerzondag 
meemaken? U bent van harte welkom, met of zonder gezin! We 
zijn op 14 november in de Adrianuskerk en op 21 november in de 
Petruskerk.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Wijziging tarieven sacramenten
Door beide parochiebesturen zijn de volgende tarieven 
vastgesteld: 
Misintentie    minimaal € 12,50
Doopviering    minimaal € 50,00
Eerste Heilige Communie   minimaal € 35,00
Heilig Vormsel    minimaal € 35,00
Huwelijk inclusief voorbereidingsavonden minimaal € 400,00

Deze zijn bij de H. Claraparochie vanaf 1 november 2021 van toe-
passing en bij de H. Franciscusparochie vanaf 1 januari 2022.
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Vormsel 2022
De kinderen die vorig jaar in groep 8 zaten, hebben op 8 en 9 
oktober het vormsel mogen ontvangen. Het was in beide paro-
chies een mooie viering. 

Gevormd word je niet zo maar. De vormelingen hebben rug-
zakje gemaakt om zichzelf voor te stellen. Bij de bijeenkomsten 
begonnen we met een meditatie en eindigden we met gebed 
en de Ierse zegen. Tussendoor hebben we met elkaar gepraat, 
kwartet gespeeld, Pinksteren nagespeeld, een puzzeltocht gelo-
pen en nog veel meer. 

Het was veel werk voor de vrijwilligers. Deze parochianen geven 
gastvrij tijd en aandacht aan onze vormelingen. Helaas moeten 
we in de Clara-parochie afscheid nemen van Sandy Beckers, 
Karina Hoogervorst en Stephanie Kouwenhoven. Dank jullie wel 
voor jullie inzet! 

En hoe gaat het vormsel voor de kinderen die nu in groep 8 zit-
ten? De vrijwilligers van de werkgroepen Vormselkracht hebben 
nu even een pauze. In het nieuwe jaar komt er een uitnodiging 
voor een informatiebijeenkomst. Dan begint ook de inschrij-
ving.

En als je niet zolang kunt wachten? Inschrijven kan ook nu al. 
Op de website van onze parochie vindt u bij de sacramenten 
onder het vormsel een formulier dat u kunt invullen. Wanneer 
het vormsel is, weten we al. Op vrijdagavond 25 juni 2022 komt 
de bisschop de kinderen van de Franciscus-parochie vormen. 
Op zaterdagochtend 26 juni 2022 komt hij naar de Clara-paro-
chie.

Overigens hebben we de hulp van de ouders nodig voor de bij-
eenkomsten met de kinderen. Maar dat vertellen wij u allemaal 
op de informatieavonden.

Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Geloofsvraag
Op missie, in eigen land?
Als we over het begrip “missie” horen, denken we als snel aan 
“de missie”: Nederlandse paters, zusters en broeders die de 
hele wereld over trokken, om de mensen over Jezus en ons 
geloof te vertellen. We kennen de verhalen. Hier en daar zijn 
er voor ons nog bekende missiepaters en zusters actief! Deze 
“missie” is er nog altijd en verdient vanzelfsprekend onze steun. 

Het woord “missie” is echter veel breder dan dat. Ieder zichzelf 
respecterend bedrijf of organisatie heeft tegenwoordig wel een 

“missie”. En ook wij, als “Kerk van Christus” hebben een missie, 
maar al veel langer! We hebben die missie van Jezus zelf ont-
vangen:

“Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leer-
ling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam 
van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.” (Mat-
theüs 28,19)

Aan het einde van het Mattheüs-evangelie geeft Jezus die op-
dracht aan zijn leerlingen en daarmee aan ons. Dat is onze mis-
sie: Jezus bekend maken en als zijn leerlingen moeten wij ons 
best doen om ook anderen te helpen zijn leerlingen te worden. 

Voor die missie hoeven we niet ver weg. Die begint thuis, op de 
plek waar u woont, waar u werkt, waar u bent. En als we in het 
weekend bij elkaar komen om te vieren, hebben we even een 
moment om “op te laden” om weer nieuwe energie te krijgen 
om samen door te gaan. Op die manier zijn we met recht een 
“Missionaire Parochie”. 

Pastoor Jack Glas

Sint Elisabeth
We blijven deze maand in Leimuiden en kijken naar een afbeel-
ding van Sint Elisabeth in een van de ramen in het middenschip 
aan de rechterzijde. Wie was Elisabeth? Elisabeth was een prin-
ses, dochter van koning Andreas II van Hongarije en groeide op 
in Thüringen, waar zij trouwde met Ludwig IV van Thüringen, 
die landgraaf was. Op haar vijfde was Elisabeth voor Ludwig 
bestemd en groeide daarom samen met hem op aan het hof 
van haar toekomstige echtgenoot. Ze kregen drie kinderen en 
hadden een gelukkig huwelijk. Toen in de periode 1225-1226 er 
grote hongersnood heerste, zorgde Elisabeth dat er voldoende 
brood werd gebakken en deelde dit persoonlijk uit aan de ar-
men. Ze verborg de broden in haar kleren. In het verhaal ging 
haar man haar achterna in opdracht van zijn moeder en vroeg 
haar wat ze te verbergen had, waarop ze zei: ‘De liefde van 
Christus’ en prompt vielen er rode rozen uit haar schort. Ludwig 
stierf in 1227 op weg naar de Zesde Kruistocht. Als weduwe liet 
ze in 1228 een hospitaal bouwen voor armen en trad ze in als 
lid van de Derde Orde van Franciscus. Daar wijdde ze zich hele-
maal aan de verzorging van armen en zieken. 

Elisabeth stierf op haar 24e in haar klooster in Marburg, waar 
al vier jaar na haar dood een gotische kerk voor haar gebouwd 
werd en haar lichaam werd bijgezet (de Elisabethkirche). Na 
haar dood gebeurden vele wonderen en Marburg werd toen 
een bekende bedevaartplaats. 

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus verdieping



Lever deze bon in bij uw boekhandel
en koop Buiten dienst voor €18,50 

 
Actiecode: 904-11187
ISBN: 9789044542325

 

Deze actieprijs is geldig van 
1 oktober 2021 tot 1 januari 2022

Normale prijs is €21,50

 ‘Een fijnbesnaard
en bescheiden

requiem.’ 
– Jos Palm, NRC
●●●●

 

Anton Stolwijk Buiten dienst

8     www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus verdieping

Ze werd patroonheilige van de Duitse Orde (een ridderorde uit 
de tijd van de Derde Kruistocht van monniken die de opdracht 
hadden de heidenen te bekeren en kruisvaarders te verplegen) 
door toedoen van haar zwager Konrad van Thüringen, die ook 
had gepleit voor haar heiligverklaring. Ook haar hospitaal was 
in 1234 overgedragen aan de Duitse Orde. Bij haar heiligverkla-
ring in 1235 was zelfs keizer Frederik II aanwezig. Haar feestdag 
vieren we op 17 november, Elisabeth wordt aangeroepen bij 
kinkhoest en andere ziekten (met name eczeem, haarworm 
en tandpijn) en is patroonheilige van Hongarije, van de Derde 
Orde van St. Franciscus (en meer ordes), van liefdadige instel-
lingen, zieken en nog veel meer. Ook bestaat er een Elisabeth 
van Thüringenprijs voor een voorbeeld stellend kunstwerk of 
project in de gezondheidszorg. 
 
De liefde van Christus laat ons niet met rust. Dat was het motto 
van Elisabeth. Mogen we gesteund door haar voorbeeld en op 
haar voorspraak ons blijven inzetten voor de armen en behoef-
tigen in onze wereld dichtbij. Hoe kunnen we in het nieuwe ker-
kelijk jaar dat aanstaande is dit in de praktijk brengen? Vragen 
we de H. Elisabeth om ons te helpen de naastenliefde handen 
en voeten te geven. 
 
Niels Hofkens

Het verhaal van een kerk die verdwijnt
Door: Tom Zuijdervliet

Op een avond fietst Anton langs de kerk van zijn jeugd, de 
Josephkerk in Alkmaar. Dankzij zijn religieuze vader heeft 
hij daar vroeger vele uren doorgebracht, maar tot enige in-
teresse in het geloof heeft dat nooit geleid. Op vijftienjarige 
leeftijd keerde hij de kerk de rug toe. Als hij besluit er uit 
nostalgie weer eens rond te kijken, blijkt hij niet de enige die 
de kerk is vergeten. De parochie is op sterven na dood en het 
gebouw staat op het punt verkocht te worden aan een pro-
jectontwikkelaar die er een luxe appartementencomplex van 
wil maken.

Anton Stolwijk keert het laatste jaar van de Josephkerk regelma-
tig terug. “Ik wilde vooral weten wat die sluiting van de Joseph-
kerk met mij deed. Of het allemaal inderdaad zo erg is. Ik hoopte 
iets dichter bij mijn eigen dubbelzinnige gevoelens te komen en 
uit te vinden wat ik nog met het katholiek geloof heb”, zegt hij in 
een interview in Trouw. Hij wordt lid van het jongerenkoor dat 
volledig uit oudere mensen bestaat, hij doet mee met kerkelijke 
activiteiten, hij gaat mee op bedevaart naar het Heiligdom Onze 
Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, hij bezoekt het jaarlijkse vrijwil-
ligersfeest. En gaat in dat jaar regelmatig naar de kerk om de 
vieringen bij te wonen.

Ontroerend zijn de portretten die hij maakt van de laatste kerk-
gangers en priesters: van meneer Bakker, van broeder Van Loon, 

van de uit Argentinië afkomstige pater Francisco, van Hanny die 
voor de derde keer de sluiting van haar kerk meemaakt (na de 
Dominicuskerk en de Don Boscokerk) en uiteindelijk voor de 
laatste keer het licht uitdoet. 

De mensen weten dat hij geen ‘gewone’ kerkganger is, maar 
iemand die een boek schrijft over het laatste jaar van de eens zo 
bloeiende kerkgemeenschap. Hij was daarom bang dat hij niet in 
de gemeenschap opgenomen zou worden, maar dat was niet het 
geval. Iedereen was aardig voor hem. Anton: “Ze waren ook blij 
dat zich weer eens een jong iemand meldde.” Anton is 42 jaar.

Het boek gaat niet alleen over het laatste jaar van de kerk, over 
de sluiting van het stenen gebouw. Ook komt duidelijk naar vo-
ren dat het om meer gaat dan alleen een gebouw. Dat het ook 
het afscheid is van een geloofsgemeenschap. Toch is het boek 
geen zware kost. Het is een liefdevol portret van het laatste jaar 
van een gemeenschap.

Anton Stolwijk, Buiten dienst. Toen God kleiner moest 
gaan wonen en ik meekeek
Uitgeverij: De Geus
Pagina’s: 272 | € 21,50
ISBN 978 90 445 42325

Koop dit boek met korting, voor € 18,50. Knip de kortings-
bon uit en lever deze in bij de boekhandel.
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De Sleutelbloem goede doel van het diaconieweekend

“De liefde die wij vanuit ons geloof ervaren, 
die gun je een ander ook”
Door: Tom Zuijdervliet

“We hebben kleine muisjes, kom je kijken?” Anneke neemt me 
enthousiast mee naar de afdeling Dierenverzorging, waar in 
een bak de muisjes achter elkaar aan rennen. Michel is bezig 
met een grote muurschildering in de centrale ruimte van de 
Sleutelbloem, een zorglocatie in Noorden. De Sleutelbloem is 
dit jaar het goede doel van het diaconieweekend van de paro-
chies H. Clara en H. Franciscus.

Het is koffietijd, dat betekent drukte in de Sleutelbloem. Deelne-
mers aan de dagbesteding nemen even pauze, anderen komen 
net binnen nadat ze met een busje van huis uit zijn opgehaald. 
“Op het ogenblik begeleiden we 75 deelnemers, waarvan er zo’n 
20 à 30 dagelijks aanwezig zijn”, zegt Addie Muilwijk. Samen met 
zijn vrouw Evalien is hij eigenaar van de Sleutelbloem.

Dagbesteding
“Ik heb heel lang als hovenier gewerkt”, vertelt Muilwijk. “Eva-
lien werkte in de zorg, in de psychiatrie. We wilden vanuit onze 
christelijke levensovertuiging echter meer doen, voor anderen. 
Voor mensen die hulp nodig hebben. Daarom richtten we in 
2004 Zorgkwekerij De Sleutelbloem op, een dagbesteding voor 
mensen met problemen zoals verslavingen, afstand tot de ar-
beidsmarkt, depressies. Maar ook mensen die eenzaam zijn, die 
door wat voor reden ook hun contacten en aanspraak zijn kwijt-
geraakt.”

Opleiding
“De mensen die hier komen, onze deelnemers, worden dikwijls 
doorverwezen door instanties als de huisarts, de GGZ, het UWV, 
de gemeente of door particulieren die ons kennen. Om deel te 
nemen aan onze dagbesteding is vervolgens wel een indicatie 
van de gemeente nodig, we werken namelijk op basis van het 
PGB (Persoonsgebonden Budget). In de loop der jaren is de 
zorgkwekerij uitgebreid met andere onderdelen, zoals een hout-
werkplaats, een garage, een keuken en een dierenverblijf. We 

zijn ook een officiële leerwerkplaats. Onze deelnemers kunnen 
op diverse gebieden een professionele opleiding volgen, bijvoor-
beeld als automonteur of hovenier. Dat is vooral belangrijk voor 
jongeren die op de een of andere manier zijn vastgelopen op 
school. Hier kunnen ze een opleiding volgen en hopelijk daarna 
met een diploma elders aan de slag gaan.”

“In september hebben we een woon-zorglocatie in Rijswijk 
(Betuwe) opgericht; 13 appartementen waar we moeders met 
kind en (jong) volwassen vrouwen opvangen. Verder zijn er nog 
12 woonhuizen waar deelnemers ambulante zorg van de Sleutel-
bloem ontvangen.”

Welkom
“We schrijven met elke deelnemer een doelplan”, gaat Muilwijk 
verder. “Daarin wordt opgenomen waartoe de dagbesteding 
moet leiden en hoe dat moet worden bereikt, bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van structuur in hun dagelijks leven, door het 
volgen van een opleiding, door zingeving, door het maken van 
contacten. Ons streven is dat deelnemers zelf de draad van hun 
leven weer op kunnen pakken.”

De deelnemers worden begeleid door een professioneel team, 
zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. Muilwijk: “Iedereen 
die hier werkt, doet dat met de overtuiging om wat voor je me-
demens te willen doen. Wij werken vanuit een christelijke levens-
overtuiging. Maar iedereen is hier welkom. Wel proberen we het 
geloof mee te geven. De liefde die wij vanuit ons geloof ervaren, 
die gun je een ander ook. Die liefde, die willen wij delen en door-
geven. Dat doen we onder andere door Bijbelstudie en mensen 
het gevoel te geven dat ze er mogen zijn, dat ze kostbaar zijn en 
van harte welkom.”

Om redenen van privacy zijn de namen van Anneke en Michel gefingeerd.

Clara & Franciscus Ontmoeting

Het diaconieweekend is op het Hoogfeest van Christus Ko-
ning, 20 en 21 november. De PCI van de H. Claraparochie en 
de PCI van Leimuiden/Rijnsaterwoude leggen tijdens de vie-
ring uit wat een PCI doet en wat het project de Sleutelbloem 
is. De opbrengst van de collecte komt samen met bijdragen 
van de PCI’en ten goede aan de Sleutelbloem.

Addie Muilwijk: “De liefde die wij ervaren, willen wij delen en doorgeven.”

De Sleutelbloem is gevestigd aan de Ir. J. Nysinghweg 13A in 
Noorden. Informatie: www.de-sleutelbloem.nl
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Vormselviering
Afgelopen vrijdag 8 oktober was het 
na lang wachten eindelijk zover: De 
vormselviering voor de vormelingen 
van de kern Ter Aar en Aarlanderveen. 
Vanwege de problemen door de ge-
volgen van het coronavirus heeft het 
vormselproject er deze jaargang iets 
anders uitgezien dan eerdere jaren. De 
bijeenkomsten werden kleiner en korter 
en vormelingen moesten meer zelfstan-
dig te werk gaan. Deze aanpassingen 
hebben het een en ander van zowel de 
vormelingen als de ouders en de bege-
leiders gevergd, maar het heeft tot een 
prachtig einde geleid. Het resultaat mag 
er zijn, met 12 gloednieuwe gevormden 
en vele trotse ouders en begeleiders. 

 

 

 

 

Voedselbank inzameling
Op zaterdag 30 oktober is er een inza-
meling voor de Voedselbank vanuit de 
gezamenlijke kerken van Aarlanderveen 
(geweest). Een goed initiatief dat wij van 
harte toejuichen. In onze eigen kerk 
wordt bij iedere viering ingezameld. De 
mand staat altijd achter in het portaal 
klaar om uw gaven te ontvangen. Doet 
u ook mee? Alleen lang houdbare pro-
ducten zijn welkom. Indien mogelijk 
worden de gaven tijdens de viering naar 
voren gebracht en gezegend. 

Geslaagde schoolkerkdienst!

Zondag 10 oktober was na het na we-
ken van oefenen door de kinderen van 
school “De Viergang” uit Aarlanderveen, 
zover. De schoolkerkdienst is gehouden 
in de Rooms Katholieke kerk en er wa-
ren wel 193 mensen aanwezig! Er waren 
ook veel kinderen van school en zij 
zorgden voor leuke liedjes, een gedicht, 
een schriftlezing, de voorbede waarbij 
er ook kinderen met kaarsen stonden 
en de collecte. Wat deed iedereen het 
goed! De kapelaan had fijne gesprek-
ken met de kinderen, maar ook met de 
volwassenen in de kerk over het thema: 
“Wat je worden wilt” en na de viering 
kwamen veel mensen nog gezellig even 
koffie, thee of limonade drinken. Wat 
fijn dat enkele moeders lekkere cakes 
hadden gebakken en dat alle kinderen 
een snoepje kregen. Als klap op de 
vuurpijl kunnen we melden dat we met 
elkaar 320 euro hebben ingezameld 
voor Edukans! Dit geld is direct overge-
maakt, zodat Edukans dit kan gebruiken 
om kinderen in ontwikkelingslanden te 
helpen met goed onderwijs. Een kind 
dat leert, is een kind met kansen.

Namens de werkgroep schoolkerkdienst 
willen we iedereen die meegeholpen 
heeft, hartelijk bedanken. Graag tot vol-
gend jaar. Dan zijn we te gast in de Ge-
reformeerde kerk aan de Dorpsstraat.

Erwin de Graaf, Angelique Konijn, Jessika 
Zevenhoven en Sharon Wijsman

Afscheid
Al heel veel jaren heeft Bettie Staartjes 
de bloemen in onze kerk verzorgd. Bij 
een speciale gelegenheid zoals Kerst, 
Pasen, P.P. zondag of Oogstdankdag 
kreeg zij extra hulp van Corrie Valentijn 
en Francien Dobbe. Het zag er dan altijd 
perfect uit. We zijn deze dames ook heel 
dankbaar voor hun fleurige bijdrage! Nu 
heeft Bettie aangegeven, dat het haar al-
lemaal te veel wordt en zijn we op zoek 
gegaan naar een nieuw bloemenmeisje.

Gelukkig hebben we een paar dames 
van Lords Voice bereid gevonden, om 
deze fleurige taak als vrijwilliger op 
zich te nemen. Zij halen voor een klein 
prijsje verse bloemen bij de kwekers en 
soms worden ze ook geschonken aan 
onze kerk. Altijd fijn in deze dure tijd ! 
Wij wensen ook deze “bloemenmeis-
jes” veel plezier en voldoening van hun 
(bloemrijke) werk. 

Graag willen we Bettie, Corrie en Fran-
cien bedanken voor hun jarenlange 
inzet. We hebben ze op gepaste wijze 
bedankt, met een bloemetje!

Namens de BCP en PG
Ada van Boheemen 

MOV-werkgroep 
Allereerst een verklaring van de letters 
van de werkgroep Missie Ontwikkeling 

Clara parochie 

De vormelingen zijn v.l.n.r.: Achter: Noah Cordier 
de Croust - Thomas Könst - Finn de Goeij - Boris 
van der Pijl, Midden: Julia Nowak - Fleur Beckers - 
Larissa van der Salm - Britt Lek - Lisa Burgmeijer, 
Voor: Wilco van der Horst - Niels van der Hoorn 
- Marijn Zevenhoven
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Vrede: In het verleden gingen vele Mis-
sionarissen, oftewel geestelijken naar 
andere volkeren om hen tot zijn gods-
dienst te bekeren en Vrede te brengen 
(Let wel: dat was de oude vorm!).

In 1961 is in opdracht van de Neder-
landse bisschoppen de Vastenactie 
opgericht. Vastenactie ondersteunt 
mensen in ontwikkelingslanden, die zich 
inzetten voor een rechtvaardiger, huma-
ner en welvarender samenleving, met 
de gedachte: Hoe kunnen we achter-
over leunen als anderen honger lijden, 
dorst hebben of ziek zijn?

Met die gedachte willen wij ons graag bij 
deze werkgroep aansluiten.
Vanaf september 2020 heeft Betty 
Staartjes de werkgroep verlaten en 
Helma Zevenhoven nam het stokje 
van haar over. Helma kon meteen 
slagvaardig te werk gaan. Ondanks de 
corona mochten we tijdens de vieringen 
wel over de Advents- en Vastenacties 
vertellen om de projecten geldelijk te 
steunen. Bovendien hebben we met 
alle Clara-werkgroepsleden en de vele 
helpers ten bate van de Adventsactie, 
ruim 150! Congolese maaltijden bereid. 
Deze werden warm aangeleverd bij wel 
53 adressen. Voor de opbrengst van de 
Vastenactie brachten we unieke ingredi-
enten in mooie jute tassen rond, waar-
mee ruim 200 belangstellenden binnen 
de hele federatie een zelf superlekker 
Paasbrood konden maken. We hebben 
zelfs nog een overweldigende inzame-
ling gehouden van Gered Gereedschap. 

Dit soort acties geeft ons veel voldoe-
ning en maakt grote indruk bij vele 
parochianen. Hoe we de komende Ad-
ventsactie vorm gaan geven, is nu nog 
niet volledig uitgewerkt, maar we hopen 
dat we weer vele parochianen weten te 
motiveren om het project in El Salvador 
voor moeder en kind te steunen.
     
Bijna achteraan in dit blad, onder het 
kopje ‘Omzien naar de ander’ kunt u 
alvast informatie lezen over het a.s. 
Adventsproject in El Salvador.
                                             
MOV-werkgroep, Helma Zevenhoven en 
Agatha Keijzer

       Lief en leed

Gedoopt
3 oktober       Seff Casper James Hofkens, zoon van Niels Vianen-Hofkens 
  en Patrick Hofkens-Vianen en Esmee Ros

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Mistige Allerzielen

Een mistige Allerzielen

gehuld in treurnis en tranen

zoeken wij verwante namen

van hen die ons nog bezielen

 

Zij die ons  zijn voorgegaan

hun afdruk hebben nagelaten

liggen onder een steen begraven

waar wij nu biddend voor staan

 

een steen die mossig begroeid

tussen ‘n gazon dat pas is gemaaid

met rosse herfstbladeren verfraaid

hegjes die kort en keurig gesnoeid

 

ik leg er ‘n boeketje chrysanten  neer

laat een kaars  voor hun foto branden

krijg het ijzig koud aan mijn handen

en  beloof : ‘k wacht niet zolang meer…

 

’ s avonds denk ik nog eens aan hen

in de stilte van mijn  avondgebeden

hoe vlug de jaren toch zijn vergleden

en dan hoor ik Zijn liefkozende stem… 
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Allerzielenviering 
op maandag 1 november om 19.00 uur. 
Iedereen is welkom!

Een ogenblik stappen we uit de hoge snel-
heidstrein van het leven om stil te staan 
bij hen die onzichtbaar met ons mee rei-
zenin onze herinneringen, in ons gemis.

We herinneren ons hoe ze in ons leven 
kwamen, wie ze voor ons waren op de weg 
van ons leven. We herinneren ons hoe ze 
de seizoenen van ons leven kleurden. We 
herinneren ons hoe ze wegraakten uit ons 
leven. Soms zo overrompelend ineens, 
Soms na een bijna tergend langzaam af-
scheid. Sommigen in de kracht van hun 
leven en anderen na een lang, vol en rijk 
leven. Anderen na een kort leven.

We herinneren ons de dierbare dagen, de 
goede tijden, de fijne herinneringen, maar 
ook de moeite en de pijn, de teleurstelling 
en de pijn die is gebleven om onbegrip en 
wat gekwetst is. Soms wel vergeven maar 
niet vergeten. Een ogenblik stappen we 
uit de hoge snelheidstrein van het leven, 
omdat we niet willen vergeten die ons lief 
waren, die ons mee hebben gevormd tot 
wie we nu zijn.

We noemen hun namen. Zij zijn waar wij 
niet zijn. Waar wij zijn, zijn zij ook, telkens 
weer als anderen denken dat ze voorbij 
zijn.

Adventstijd 
De naam advent komt van 
het Latijnse woord adven-
tus, dat betekent “komst”. 
In de adventsperiode 
bereiden we ons voor op 
het kerstfeest. Een mooie 
adventskaars mag dan 
uiteraard niet ontbreken 
in de adventstijd. Wist 
u dat de oorsprong van 
de adventskaarsen niet 
zomaar een oude traditie 

is? In 1839 was er een Duitse prediker die 
deze manier van aftellen heeft bedacht. 
De kinderen van zijn missieschool kwa-
men elke dag vragen wanneer het precies 
kerst was. De adventskrans met vier of vijf 
kaarsen bestond al. De prediker plaatste 
er 24 kleine kaarsen tussen. Elke dag stak 
hij een van de kleine kaarsjes meer aan en 
op zondag een grote kaars. Tegenwoordig 
zijn er mooie kaarsen die bedrukt zijn met 
24 lijntjes. Zo kunt u elke dag een stukje 
branden tot u bij het volgende cijfer of 
streepje bent. Vanaf de vierde zondag 
voor kerst wordt er elke dag een stukje 
van de adventskaars gebrand. Dit jaar is 
het ook mogelijk om een mooie advents-
krans te maken. Deze krans heeft 4 of 5 
kaarsen. De eerste wordt ook op de vierde 
zondag voor kerst aangestoken samen 
met de adventskaars. Vervolgens mag er 
op de derde zondag voor kerst de tweede 
kaars aangestoken worden en de week 
erop op zondag de derde kaars. De vierde 
gaat de laatste zondag voor kerst aan en 
de vijfde, als die er bij is, mag met kerst 
worden gebrand. Wilt u een kaars bestel-
len? Dat kan bij het secretariaat door te 
bellen of te mailen (langeraar@rkgroe-
nehart.nl). Achterin de kerk ligt ook een 
intekenlijst. Heeft u ook interesse om een 
mooie adventskrans te maken? Komt u 
dan op donderdag 25 november om 19.30 
tot 22.00 uur naar het koetshuis. Graag 
wel even aanmelden. Dit mag ook bij het 
secretariaat. Hiervoor vragen we een bij-
drage van € 15, -. De opbrengst hiervan 
gaat naar de adventsaktie.

De pastoraatgroep van Langeraar wenst u 
nu al een fijne advent!!

Kerkbalans 2021
Waarom ook alweer en hoever zijn we? De 
inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen 
een belangrijk deel van onze inkomsten. 
De bijdrage van 2021 wordt niet alleen 
benut voor het onderhoud van de kerk en 
andere gebouwen maar bijvoorbeeld ook 
voor de Erediensten, Ankerproject, jon-

gerenwerk, geloofsonderricht, koren en 
musici. Ofwel de instandhouding van onze 
parochiegemeenschap. In de afgelopen 
periode kwamen daar noodzakelijkerwijs 
meer kosten bij als gevolg van de corona-
maatregelen. En ook de kosten van de 
livestream van de vieringen, zodat u ook 
thuis de vieringen kon volgen of terugkij-
ken op een moment dat het u past. 

Ook dit is een stukje investering in onze 
gemeenschap. En dat alles terwijl we het 
de afgelopen 1,5 jaar juist met minder 
inkomsten uit met name de collectes en 
misintenties moesten doen. En toch is er 
inmiddels voor de Kerkbalans 2021 al een 
bedrag van € 42.000,- ontvangen en ko-
men we in de buurt van de € 44.000,- van 
2020. Dat gaat dus wel de goede kant op! 
Wij hopen en verwachten ook dit jaar mi-
nimaal dit bedrag op te halen, Maar daar-
voor hebben we u wel nodig natuurlijk. 

Mocht u uw vrijwillige bijdrage nog niet 
hebben overgemaakt dan kan dat uiter-
aard altijd nog. En mocht u nog iets extra 
willen overmaken dan is ook dat van harte 
welkom. Alvast onze hartelijke dank!

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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In memoriam 
Ton den Haan

Een prachtmens is heengegaan. Een bom-
volle kerk en de oprechte, warme en per-
soonlijk woorden samen: beter dan dat 
kon niet worden geschetst hoe zeer Ton 
geliefd was. Hoe hij anderen inspireerde, 
anderen stimuleerde, daadkracht toonde, 
volhield totdat er resultaat kwam. Hoeveel 
mensen hij wel kende en door hen werd 
gewaardeerd. De prachtige woorden van 
zijn kinderen, kleinkinderen, jeugdvriend 
Auke en van diaken André. Woorden die 
een perfect plaatje schetsten van Ton. 
Stuk voor stuk lieve, eenvoudige, oprechte 
en soms ook humorvolle anekdotes over 
hoe hij was als echtgenoot, (schoon-) va-
der, opa, vriend, medebestuurder. Aan 
de reacties te merken blijkbaar zo ontzet-
tend herkenbaar voor iedereen in de kerk. 
”Er mag gelachen worden” zou Ton wel 
gezegd hebben, want ”vier het leven“ was 
zijn lijfspreuk. Na vele jaren in het toen-
malige kerkbestuur en de PCI, kwam Ton 
vorig jaar onze Beheercommissie binnen. 
Zelden heb ik iemand meegemaakt die zo 
intensief, daadkrachtig en volhardend te 
werk ging als Ton. En dat gezegd met alle 
respect naar iedereen die zich ook inzet 
voor kerk en gemeenschap. Aan borst-
klopperij deed hij niet; hij gebruikte die 
enorme schat aan ervaring en kennis vol-
ledig om zaken aan te pakken, daarin te 
volharden en ook af te ronden. Een hele 
fijne sparringpartner, die gerust 4-5 x in 
de week belde. Op enig moment spraken 
we af “beter wel eens wat rustiger aan te 
gaan doen, want we nemen nu wel erg 
veel hooi op onze vork”. Om de volgende 
dag al te bellen met “ik heb een idee!”, 
“kunnen we niet ook zus of zo?”  Onstuit-
baar, tot zijn overlijden. Waarom hij moest 
gaan: ik zal het wel nooit begrijpen. Dat hij 
gemist wordt: nog elke dag. Een pracht-
mens is heengegaan.

Peter Otto, BCP Langeraar

Kindje wiegen
Het eerste begin is alweer gemaakt met 
de voorbereidingen voor Kindje wiegen. 
Altijd leuk, altijd een dankbare taak. Maar 

kan het ook anders? We doen het al zoveel 
jaar. Zijn we niet vast geroest in onze ma-
nier van dit vorm te geven? Hoelang gaan 
wij nog door? Daar hebben we jou dus 
voor nodig! Voor nieuwe input. Voor jou, 
die de belevingswereld wereld van kinde-
ren dagelijks ziet. Voor de toekomst van 
nog vele jaren Kindje Wiegen… Misschien 
leuk om samen met een paar vriendinnen 
of zussen/broers te zeggen: leuk! Gaan we 
doen. Mag ik je uitnodigen ons te verrijken 
met ideeën, je frisse blik en je enthousi-
asme. Geef me even een belletje. Liesbeth 
tel. 06-28256286 of laat je gegevens achter 
bij Ria op het secretariaat.

Groetjes, team Kindje Wiegen 

Vormselviering   

Op vrijdagavond 8 oktober hebben we 
een mooie vormselviering gehad in de 
kerk van Aarlanderveen. Daar mochten 30 
kinderen uit de Clara federatie het Heilig 
Vormsel ontvangen van Mgr. van den 
Hende. Wat deden jullie het goed. Vanuit 
Langeraar waren het Nick en Sem. Alle-
maal gefeliciteerd.

Vormsel werkgroep

In memoriam 
Ton den Haan

Op 1 juli nam Ton den Haan afscheid als 
voorzitter van de PCI Heilige Clara. Niet 
wetende dat we drie maanden later defi-
nitief afscheid van hem zouden nemen. 

PCI staat voor cari-
tas, naar elkaar 
omkijken. Ton heeft 
daar zijn hele leven 
invulling aange-
geven, binnen zijn 
gezin, de geloofsge-
meenschap en de 
samenleving. Daad-

krachtig waar nodig, behulpzaam waar 
het wenselijk was, tot de laatste dag. Het 
maakte indruk, het was indrukwekkend. 
Dankbaar keek hij terug op zijn leven, 
dankbaar zijn wij voor wat hij voor ons 
allen betekent heeft.

PCI Heilige Clara

Vanaf de Adrianustoren
• Allerzielen wordt gevierd op maandag 

1 november om 19.00 uur. Na afloop is 
er gelegenheid om een kopje koffie te 
drinken met elkaar.

• Het ankerproject gaat weer van start. 
Op zondag 14 november is de eerste 
viering.

• Wilt u een adventskaars bestellen? Dat 
kan!! Achterin de kerk ligt een inteken-
lijst maar u kunt ook bellen of mailen 
naar het secretariaat van Langeraar 
langeraar@rkgroenehart.nl

• Donderdagavond 25 november kunt u 
een adventskrans maken. Van 19.30 uur 
tot 22.00 uur in het koetshuis. Kosten 
hiervoor zijn € 15, - en de opbrengst 
hiervan is voor de adventsaktie.

LangeraarH. Adrianuskerk

       Lief en leed

Overleden
1 oktober Anthonius Petrus Maria den Haan  71 jaar
7 oktober Jacoba Cornelia den Haan- van der Hoorn  98 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Zonnebloem
In het weekend van 12 september moch-
ten wij de Zonnebloem Nieuwkoop, Noor-
den, Woerdense Verlaat in Nieuwkoop en 
Noorden collecteren. Met een prachtig 
bedrag van € 66,50 vanuit Nieuwkoop zijn 
we super blij.
We kunnen daar weer zo een mooie mid-
dag van organiseren voor onze gasten. 
Bij de Zonnebloem draait het om men-
sen. We brengen mensen bij elkaar en 
zetten alles op alles om mensen met een 
lichamelijke beperking of eenzaamheid 
een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Een kopje koffie en een luisterend oor, 
gezellig bij een gast thuis, hoort daar na-
tuurlijk ook bij.

De Zonnebloem

Gezinsvieringen weer 
van start
Hebben jullie de afgelopen anderhalf jaar 
de gezinsvieringen ook zo gemist? Wij 
wel! Daarom zijn we weer begonnen een 
gezinsviering voor te bereiden. Dat doen 
we speciaal voor gezinnen met jonge 
kinderen, maar ook voor de andere paro-
chianen. Iedereen is welkom om met ons 
mee te vieren.

Zondag 28 november wordt de eerste 
adventskaars ontstoken. Is dat geen mooi 
moment om de eerste gezinsviering sinds 
lange tijd bij te wonen? Wat zou het ont-
zettend fijn zijn, om eindelijk weer eens 
veel gezinnen in de kerk te mogen be-
groeten. Samen met pastor Van de Reep 
maken we er een mooie viering van. 
Tot zondag 28 november, 11.15 uur in 
onze kerk aan de Dorpsstraat!

Werkgroep GezinsVieringen 

Koor Allegro
Wat was het onwennig om met het hele 
koor te repeteren. Gelukkig hadden we 

eerst koffie/thee gedronken en bijge-
praat, zodat we de dirigent niet steeds 
zouden onderbreken met onze praatjes. 
Maar het was ook heerlijk om elkaar 
te zien en vooral om samen te mogen 
zingen. De eerste viering met het gehele 
koor is alweer geweest als u dit leest. Mis-
schien is er een nieuw gezicht opgevallen, 
we hebben een nieuwe sopraan in ons 
koor. We kunnen nog meer nieuwe leden 
gebruiken.

Als je van zingen houdt, ben je van harte 
welkom om eens mee te repeteren.
We starten op donderdagavond vanaf 
19.30 uur met koffie/thee en na de kelen 
te hebben gesmeerd, beginnen we met 
zingen. Mannen zullen we helemaal met 
open armen ontvangen!

Koor Allegro zal op zondag 21 november 
om 9.15 uur de viering verzorgen.
Graag ontmoeten we dan elkaar.

Bestuur Allegro

Vanuit de 
pastoraatgroep
Op vrijdagavond 8 oktober hebben Anne, 
Nadine, Sjors en Femke in een mooie en 
sfeervolle viering in Aarlanderveen het 
H. Vormsel ontvangen van Mgr. J.H.J. van 
den Hende, bisschop van Rotterdam. 
Heel hartelijk gefeliciteerd hiermee! 

Allerzielen kan door alle versoepelingen 
gevierd worden, zoals we dat de afgelo-
pen jaren gedaan hebben. Op maandag-
avond 1 november om 19.00 uur is de 
viering van Woord en Gebed met zang 
van koor de Horizon. Er worden kaarsen 
aangestoken en de namen van onze over-
ledenen zullen genoemd worden. Na af-
loop van de viering kunt u naar het kerk-
hof, de graven en de urnenmuur worden 
gezegend, u kunt een kaars neerzetten 
en een bloembolletje poten in het her-
denkingshart. Daarna is er gelegenheid 
om achter in de kerk elkaar te ontmoeten 
en een kopje koffie of thee te drinken. U 
bent van harte welkom.

Zondagmorgen 29 november om 11.15 
uur is er een kinderviering met als 
thema “HOOP”. Deze viering is speciaal 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

afgestemd op onze gezinnen met jonge 
kinderen. Wij hopen dan ook dat er heel 
veel gezinnen komen meevieren. Na de 
coronatijd is dit een nieuwe start om de 
kinderen wat meer aandacht te geven in 
onze parochiegemeenschap.

PG

Corona
De coronaregels zijn wel versoepeld, 
maar we hebben de stikkers op de ban-
ken laten zitten. Afstand houden blijft 
voorlopig altijd goed.

BCP

Kozakkenkoor
Het kozakkenkoor komt weer naar 
Nieuwkoop. Op zaterdag 27 november 
om 19.00 uur beginnen we met een 
mooie adventsviering, waarbij het koor 
passende liederen zal zingen. Na de vie-
ring zingen zij nog meer liederen uit hun 
brede repertoire. De kerk is open vanaf 
18.45 uur. Na de viering kunt u nog even 
napraten onder het genot van een kop 
koffie of thee.

Na de vieringen van november kunt u 
achter in de kerk kaartjes kopen. Dit kan 
ook op dinsdag- of donderdagmorgen 
van 9.30 tot 12.00 uur bij het secretariaat. 
Een kaartje kost € 10,00.
De moeite waard!

BCP en PG

De klok loopt voortaan 
gelijk
De torenklok van de kerk heeft een slin-
geruurwerk. De weersomstandigheden 
zorgen er voor dat de raderen van het 
mechanisme uitzetten en krimpen, waar-
door de klok soms voor- of achterloopt. In 
dat geval ging een vrijwilliger de toren in, 
om de klok gelijk te zetten. Maar je voor-
komt ondanks dat niet, dat de klok soms 
een tijdje niet de goede tijd aangeeft. 
Sinds begin september 2021 is het uur-

werk voorzien van een apparaat dat er-
voor zorgt dat de klok gelijk loopt met de 
satelliet, die altijd de juiste tijd aangeeft. 
Ook de zomer- en wintertijd worden ge-
regeld en dan zal de klok even stil staan 
tot de juiste tijd bereikt is. Onder voor-
behoud van stroomstoring, loopt de klok 
dus voortaan precies gelijk. Stroom is nog 
nodig om de motor aan te zetten die de 
gewichten weer omhoog hijsen, als die 
beneden zijn aangekomen. De katholieke 
kerk geeft de inwoners van Nieuwkoop 
graag een klok, die een betrouwbare tijd 
aangeeft. Met grote dank aan de sponsor 
die e.e.a. bekostigd en geregeld heeft.

BCP

Gedicht 
In een viering werd een mooi gedicht van 
Toon Hermans voorgelezen. Veel kerk-
gangers vroegen of dit gedicht eens kon 
worden opgenomen in de Samenstro-
men. Dat doen we bij dezen:

Zo’n idee
Er moet toch een plek zijn, ’n land of rijk,
waar iedereen happy is, iedereen gelijk.
Er moet toch zo ’n plek zijn, of dacht je van 
nee, ik weet het niet zeker maar ik heb zo’n 
idee.

Er moet toch een plek zijn, heel ver hier van-
daan, daar kookt nooit iets over, daar brandt 
nooit wat aan, geen vel op de melk en geen 
vlieg in je thee, ik weet het niet zeker maar ik 
heb zo’n idee.

Er moet toch ’n plek zijn, misschien wel heel 
hoog, daar krijg je in ’t bad nooit meer zeep 
in je oog. D‘r is altijd plezier en papier op de 
plee, ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n 
idee.

Er moet toch ’n plek zijn, vér weg zeggen ze,
daar glijdt nooit je broek van je kleerhanger-
tje. Het kan er tochten en d’r is geen tv,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Er moet toch ’n plek zijn, zo kinderlijk speels,
daar loopt nooit de rits van je gulp uit der 
rails. En niemand is hongerig en niemand 
blasé, ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n 
idee.

Er moet toch een plek zijn van ’n ander allooi,
ver weg van de haat en het kleine geklooi.
Geen roddels, geen pijn, en geen ach en geen 
wee, ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n 
idee.

En als je daarboven opnieuw bent ontwaakt,
en je denk, wat heb ik me te sappel gemaakt,
dan begrijp je de sores die je had hier benée,
ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.

Daar is alles anders, de poen en de seks,
je gaat er ook heen zonder travellercheques.
Maar als er één gaat, roep ik nooit mag ik 
mee want ik weet het niet zeker, maar ik heb 
zo’n idee.

Een leuk avondje uit? 
Kom gezellig 
klaverjassen!
Kunt u klaverjassen? Heeft u zin in een 
leuk avondje uit? Dan bent u vrijdag 12 
november van harte welkom in het Paro-
chiehuis, Dorpsstraat 39 in Nieuwkoop. 
Het maakt daarbij niet uit of u in Nieuw-
koop woont of niet. Iedereen is welkom. 

Dus woont u in Noorden, Woerdense 
Verlaat, Zevenhoven, Aarlanderveen, Ter 
Aar, Korteraar, Langeraar, Nieuwveen 
of één van de andere mooie dorpen en 
parochies van onze federatie, u bent van 
harte welkom. 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. Bij binnenkomst doen 
we wel even de check op het corona-
bewijs, dus neem uw vaccinatiebewijs 
of corona check app mee. De andere 
kaartavonden van dit seizoen zijn op 12 
november, 17 december, 14 januari, 11 
februari, 11 maart en 8 april. We hopen 
dat u er bij bent.

De opbrengst van onze activiteiten wordt 
gebruikt voor het onderhoud van de kerk.

Activiteiten Comité 
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Vanuit de 
pastoraatgroep 

Wanneer u deze Samenstromen ont-
vangt, hebben we net het Symposium 
"Eén tegen eenzaamheid" achter de rug 
met als sprekers onze bisschop Van den 
Hende en Mr. Van der Staaij.  Daar kun-
nen we nu nog niets over zeggen.
We willen de kinderen van onze Clara 
parochie van harte feliciteren met het 
ontvangen van het Heilig Vormsel, toe-
gediend door onze bisschop in de H.H. 
Petrus en Paulus kerk in Aarlanderveen. 
Dat zij moge groeien in geloof en mogen 
weten dat er een God is, die hen leidt en 
bijstaat.

Op 2 oktober werd tijdens een mooie vie-
ring in de H. Adrianuskerk in Langeraar, 
de stuurgroep voorgesteld. Het betrof 
zes parochianen uit de hele Federatie, die 
met twee leden van het Pastoraal Team 
de stuurgroep vormen. Zij gaan zich voor-
al bezig houden met missionair kerk zijn, 
dat is een proces van groeien. Zij leren 
samen invulling te geven aan de opdracht 
van Jezus.

Wij wensen hen Gods wijsheid toe.

Allerzielen in Nieuwveen
Op dinsdag 2 november is het Aller-
zielenviering om 19.00 uur. Pastor De 
Groot gaat voor. We wensen u een mooie 
maand toe en als de volgende Samen-
stromen uitkomt, gaan we alweer richting 
Sinterklaas en Kerstmis.

Namens de pastoraatgroep, Miranda 
Voorend en Marian Berkhout

Gezellige middagen 
Oecumenia

Beste allemaal,
Nu de corona hopelijk op zijn retour is, 
willen wij de middagen van Oecumenia 
ook weer opstarten. We willen er weer 
gezellige middagen van maken en tijd ma-
ken voor een praatje. Ook staat de koffie 
klaar met wat lekkers en een frisje en een 
hapje.

We vinden het fijn om leuke dingen te 
maken. We doen dit elke tweede woens-
dagmiddag van de maand, aanvang 
14.30 uur in het Anker, A.H. Kooistraat 29 
Nieuwveen.

De eerste middag is 10 november. We 
starten met een gezellige bingo.
De verdere data zijn:
8  december, kerststukjes maken.
12 januari, Jan Vervark laat dia’s zien 
 van Oud Nieuwveen.
9  februari, maken van iets van hout.
9  maart, maken we een mozaïek.
13  april, paasstukjes maken.
11  mei sluiten we af met een high tea.

Dit alles onder voorbehoud. Voor de  
middagen vragen we een kleine bijdrage 
van € 2,50. Wij hopen u allen weer te zien 
en breng gerust een gast mee! Als u meer 
wilt weten, kunt u bellen naar Anja van 
Leeuwen tel. 0172-538862 of Ria Kennis 
tel. 0172-539888.
 
Hartelijke groeten, 
het team van Oecumenia.
 

Lectoren 
Aan het begin van elke 
viering wordt u welkom 
geheten door de lector. 

Onze werkgroep lectoren bestaat uit 
Marian, Helma, Tineke en Riet. De lector 
leest de mededelingen, de lezingen van 
de dag, de voorbeden en zo nodig andere 
teksten. De lezingen worden voorbereid 
uit de Bijbel of van de app "Evangelizo" 
(ook leuk voor u om hiermee de lezingen 
van tevoren of achteraf te lezen). Als er 
geen misdienaar is, helpt de lector de 
voorganger met taken op het altaar. Mooi 
en dankbaar werk.

Namens de lectoren, Riet Spekman

Heilig Vormsel

Vrijdag 8 oktober ontvingen 30 kinderen 
uit de Clara federatie tijdens een eucha-
ristieviering, waarin Bisschop Van der 
Hende voorging, hun Heilig Vormsel. Op 
20 mei begonnen de bijeenkomsten in 
voorbereiding voor het Heilig Vormsel. 
Tijdens deze bijeenkomsten werden 
verschillende thema’s behandeld.

Dit bestond uit: Wat is bidden? Wat vind 
je fijn en wat vind je lastig?, Het verhaal 

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 2 november 19.00 uur.   Allerzielenviering, voorganger pastor De Groot 
Dinsdag 9 november 9.00 uur.   Eucharistieviering, voorganger kapelaan Van Paassen 
Dinsdag 23 november 9.00 uur.   Eucharistieviering, voorganger kapelaan Van Paassen

Clara parochie 
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van de Barmhartige Samaritaan en de 
Geloofsbelijdenis. Op 20 juni stelden de 
kinderen uit Nieuwveen zich voor in de 
kerk. Ze hadden een rugzak gemaakt en 
daarop hun eigen foto en foto’s van hun 
familie geplakt. Ook hun hobby’s waren 
erop geschreven. We hopen dat Mathijs, 
Lex, John, Thomas, Jeffrey en Magda 
mooie bijeenkomsten hebben gehad in 
de voorbereiding van het ontvangen van 
het Heilig Vormsel. Mogen jullie groeien 
in jullie geloof.

Parochiekern H. Nicolaas

Mariagrot 
Wist u dat we in 
Nieuwveen ook 
een Mariagrot 
hebben? Hier wil-
len we graag uw 
aandacht voor 
vragen. Tijdens 
de fietszondag 
van de federatie, 
langs de tuinen 

van de kerken, kwamen we er achter 
dat heel weinig mensen dit weten. Zelfs 
de inwoners van Nieuwveen niet. Deze 
Mariagrot staat op het Ursulaterrein. 

Als u een wandeling door de pastorietuin 
maakt en achter in de tuin loopt, langs 
de muurschilderingen van H. Nicolaas en 
Maria, komt u bij het hek naar het Ursula-
terrein. Dit hek zit wel dicht, maar niet 
op slot. U gaat door het hek en daarna 
rechtsaf. Een aantal meters verder gaat u 
linksaf. Hier staat de Mariagrot. Deze grot 
is in opdracht van de zusters en de toen-
malige pastoor van onze kerk gebouwd 
en in mei 1951 ingewijd. De stichting Ipse 
de Bruggen (Ursula) vindt het geweldig, 
dat we meer bekendheid aan deze grot 
gaan geven. Een verzoek van onze kant: 
Laten we het netjes houden en geen rom-
mel achterlaten. Wij zijn er te gast.
We zijn bezig om meer informatie te 
krijgen. Veel wandelplezier met deze be-
zichtiging!

P.Wijfjes, BCP

St Caecilia
Velen vragen aan mij of ik een rustige 
periode heb gehad tijdens de pandemie.
Wel met mijn baan. maar niet met de 
werkzaamheden voor het koor. Omdat 
er door parochianen niet meegezongen 
mocht worden, was er meer vraag naar 
voorzang, oftewel cantors die de vierin-
gen muzikaal wilden ondersteunen. Dus 
bijna iedere week was er wel een viering 
met een paar leden van St Caecilia of een 
cantor.

Het programma was misschien een-
voudig, maar ik probeerde van iedere 
viering weer iets bijzonders te maken: 
programma maken, doorsturen naar de 
voorganger, stencil maken, zangers inde-
len. Soms waren er ineens weer nieuwe 
maatregelen, waardoor alles weer omge-
gooid moest worden. Werk genoeg dus, 
maar ik heb met veel plezier een bijdrage 
kunnen leveren. Veel dank aan de leden 
die wilden zingen en onze organist om 
iedere viering weer op te luisteren. 
De huidige maatregelen maken het mo-
gelijk om met meer mensen te zingen. 
Er zijn nog wel regels, dus zingen we om 
en om met een half koor. Bijna iedereen 
heeft zich weer aangemeld, maar vanwe-
ge omstandigheden zijn er ook leden, die 
helaas niet meer kunnen meezingen. Hen 
danken wij voor hun jarenlange inzet en 
zangkwaliteiten. We hopen in ieder geval, 
dat de maatregelen opgeheven kunnen 
worden, zodat we weer met een voltallig 
koor kunnen zingen. 

Zondag 21 november is het Feest van 
“Christus Koning van het heelal” maar ook 
het feest van onze patroonheilige van het 
koor: “St Caecilia”. We zullen dan met een 
half koor in de viering zingen en hopen 
dat de andere koorleden in de kerk zitten 
om mee te zingen. In deze viering zullen 
wij ook een aantal jubilerende koorzan-
gers eren en na afloop is er voor iedereen 

uiteraard koffie met wat lekkers! U bent 
van harte welkom.

U zult ons dus met regelmaat met een 
grotere groep zien en horen en in de 
andere vieringen is waar mogelijk de can-
tor. Wie weet hebben we met kerst het 
hele koor aanwezig. Laten we daarvoor 
bidden.

Theo van Dijk, dirigent St Caecilia, Nieuw-
veen-Zevenhoven

Voortgang Actie 
Kerkbalans in 2021
Van de bijna 1.000 brieven die wij eind ja-
nuari verstuurd hebben, is door ongeveer 
33,5% van de parochianen een bijdrage 
overgemaakt, dit is circa 10% meer dan 
in 2020.U kunt dit jaar met een QR-code 
betalen, ruim 10% van de parochianen 
heeft daar gebruik van gemaakt.
Aan alle parochianen die inmiddels een 
bijdrage hebben overgemaakt: Hartelijk 
bedankt!

Als u door omstandigheden nog niet in 
staat bent geweest om een bijdrage over 
te maken, dan kunt u dat nog steeds 
doen. Elk bedrag is welkom en het mag 
ook per maand een klein vast bedrag zijn 
(bv. € 5, - of € 10, -). Alvast bedankt!
U kunt dit doen, door het bedrag over 
te maken op bankrekening NL42 RABO 
0300 3042 18 t.n.v. Parochie H. Clara BCP 
Nieuwveen. Wilt U daarbij het nummer 
vermelden dat in uw persoonlijke brief 
staat. Heeft u de brief niet meer, noteer 
dan alleen ‘Kerkbalans’ in de omschrijving 
van uw overschrijving. U mag ook de QR-
code uit de brief gebruiken, door deze te 
scannen met de App van uw bank.

Namens de beheercommissie, 
Harry Burgmeijer, penningmeester

Lief en leed

Overleden
3 oktober  Christina Lek-van Kessel     92 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

H. Nicolaaskerk Nieuwveen
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Martinus deelt mee….. 
De avonden worden langer, buien en 
mooi weer wisselen elkaar af. De lucht is 
een steeds veranderend schilderij waar-
van we dagelijks mogen genieten. Ook 
het maatschappelijk landschap verandert 
continu. Wat mag er wel, wat er vorige 
week niet mocht of juist andersom, zijn de 
regels te snappen en daardoor te accepte-
ren of blijft het een lastig verhaal. Volgens 
de huidige regels mogen we samenkomen 
in de kerk en ons geloof vieren. Daar 
maakten we afgelopen maand dankbaar 
gebruik van! 

In een mooie samenwerking met basis-
school Antonius is op 22 september het 
nieuwe schooljaar ingeluid. Met behulp 
van moderne technieken, zoals een   
beamer heeft pastor Van de Reep samen 
met de leerkrachten en vrijwilligers een 
inspirerende viering gehouden. Ook het 
KVG is haar seizoen op 14 september met 
een goed bezochte kerkdienst begon-
nen. Op 18 september heeft pastoor Glas 
tijdens een feestelijke eucharistieviering 
het nieuwe orgel ingezegend. De pastoor 
sprak zijn vertrouwen uit dat het orgel 
een positieve bijdrage zal geven aan de 
ondersteuning van de liturgie en vitaliteit 
van de geloofsgemeenschap en dat het 
orgel de verwachtingen van de initiatief-
nemers en gebruikers zal waarmaken. De 
eucharistieviering werd ondersteund door 
vier zangers (m/v) en de beide organisten 
Hans en Niels. Na een kopje koffie gaven 
beide organisten nog een concertje op het 
orgel om de mogelijkheden van het orgel 
en de klank te demonstreren. Pia en Hans 
zongen hierbij het Panis Angelicus en een 
Ave Maria. De reacties na afloop waren 
zeer lovend!

Tegelijkertijd vond de fietstocht langs de 
federatiekerken plaats in het kader van de 
Federactie. Mede dankzij het mooie weer 
mochten we vele fietsers verwelkomen en 
een versnapering aanbieden.

Ook in de komende maand staan er spe-
ciale vieringen op het programma. Op 
de valreep van oktober is op 31 oktober 
om 11.15 uur de viering van Allerheiligen, 

gevolgd op 2 november door Allerzielen. 
Tijdens de viering zullen de namen ge-
noemd worden van allen die ons het afge-
lopen jaar ontvallen zijn. Na afloop van de 
Allerzielenviering is het weer mogelijk om 
onze dierbare overledenen op het kerkhof 
te groeten en zal pastor Van de Reep weer 
alle graven zegenen. Na afloop is er voor 
eenieder die daar behoefte aan heeft, ge-
legenheid voor een praatje en een kopje 
koffie of thee in de Jozefzaal.
 
Op 14 november vieren we het feest van 
Sint Martinus, onze patroonheilige. De 
viering zal ondersteund worden door 
onze beide koren en tijdens de viering zal 
de Martinuspenning uitgereikt worden 
aan de ‘vrijwilliger van het jaar’. Bent u 
ook benieuwd wie dit jaar de eer te beurt 
valt? Na afloop is er koffie en doen de 
beheercommissie en pastoraatgroep ver-
slag van het afgelopen jaar en de stand 
van zaken in het lopende jaar. Een belang-
rijk onderwerp waar beide besturen zich 
mee bezig houden, is de vitaliteit van onze 
parochiekern. Hoewel wij nog steeds een 
beroep kunnen doen op veel vrijwilligers, 
klimt de gemiddelde leeftijd van zowel de 
vrijwilligers als de kerkgangers. Hoe kun-
nen wij (nog) gastvrijer en uitnodigender 
worden en onze kerkgemeenschap een 
blijvende plaats in ons dorp geven? U bent 
van harte uitgenodigd om met ons mee te 
denken en te praten!

De pastoraatgroep

Allerzielen Noorden 
De Allerzielenviering in Noorden is op 
dinsdagavond 2 november om 19.00 uur. 
We herdenken dan alle overledenen en 
in het bijzonder degenen, die in het af-
gelopen jaar uit onze gemeenschap zijn 
weggevallen. De contactpersonen van de 

nabestaanden van overledenen in het 
afgelopen jaar, krijgen hiervoor een per-
soonlijke uitnodiging. Het koor Cantabo 
zal de viering ondersteunen. Aansluitend 
op de viering zullen de graven op het ver-
lichte kerkhof gezegend worden. 

Werkgroep Allerzielen

Patroonzondag 
Sint Martinus

U heeft het hierboven al kunnen lezen…. 
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

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
28 september   Annie van Capel-van der Zwet 94 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Nieuwe bestuursleden in 
de beheercommissie
Zoals u wellicht weet, mogen leden van de 
beheercommissie twee periodes van vier 
jaar deel uitmaken van de bcp. Daarna zul-
len zij plaats moeten maken voor nieuwe 
bestuursleden. Nou is dat gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Toch is het gelukt om 
voor de opengevallen plaatsen nieuwe 
bestuursleden te vinden, waar wij als ver-
trekkende bcp-leden heel blij mee zijn. Wij 
weten onze parochiekern in goede handen 
bij: Kees Rietveld, die voorzitter Dirk Jan-
maat vervangt.
Henk Straathof, die Gerda Waelen ver-
vangt als penningmeester.
Wendy Buskermolen, die Adrie Stokman 
vervangt als secretaris, 
Jan Koot, als algemeen bestuurslid, die zich 
zal gaan bezighouden met alle technische 
en bouwkundige zaken. 
Lida op der Heide is nog bezig aan haar 
tweede zittingstermijn. 

Zo hebben we weer een voltallige beheer-
commissie. Natuurlijk zult u Dirk, Gerda 
en Adrie nog in allerlei andere hoedanig-
heden tegen blijven komen. Dirk is inmid-
dels lid van de pastoraatsgroep, Gerda 
blijft te zien in de Orangerie en Adrie nog 
als voorganger. Uit beeld zijn ze niet, hoe 
zouden ze ook kunnen, de parochie is een 
deel van hun leven en zal dat blijven. De 
nieuwe bcp-leden wensen we veel succes 
en plezier de komende jaren.

Heilig Vormsel 

De volgende kinderen hebben op 8 ok-
tober het H. Vormsel ontvangen: Fajah, 
Naomie, Eva, Terra, Floris en Steyr. Dit 
gebeurde in een prachtige viering door 
bisschop Joh. van der Hende en werd 
muzikaal ondersteund door koor Lord’s 
Voice. Aan het einde van de viering werd 
de werkgroep door de vormelingen be-
dankt met een presentje. 

Allerzielen 
Ook in onze kerk zal dit jaar weer Allerzie-
len gevierd worden. De dag waarop we 
onze doden herdenken, kan gelukkig weer 
met een grotere groep mensen gevierd 
worden dan vorig jaar. We denken aan 
al die lieve mensen, van wie we door de 
dood afscheid moesten nemen, maar die 
nog altijd voortleven in onze harten. 

We zetten lichtjes op de graven en bij 
de urnenmuur van onze begraafplaats, 
onze geliefden krijgen een bloemetje, we 
maken de graven netjes. De pijn om het 
afscheid is bij sommigen nog vers, maar 
zelfs als het al veel langer geleden is, kan 
het nog voelen als de dag van gisteren. Al-
lemaal zitten we op deze avond in de kerk 
met ons eigen verdriet, dat vaak nog zo 
gevoeld wordt. Kijk deze avond eens om 
je heen, sla een arm om iemand heen die 
verdrietig is. Laat de ander niet alleen in 
zijn of haar verdriet, maar laat voelen dat 
het verdriet van de ander ook jou raakt en 
dat je door jouw aanraking de liefde van 
God wilt laten voelen. Jouw nabijheid telt, 
in jouw nabijheid is God ook aanwezig.

 

Adventsactie
Extra zorg voor kinderen in El Salvador.
In het noorden van El Salvador ligt de 
plattelandsgemeente Guerrilla. Het is 
een gebied met weinig mogelijkheden, 
hoge werkeloosheid en grote armoede. 

De Amerikaanse zuster en kinderarts Ana 
Manganaro zette hier een ziekenhuis op 
en legde een goede basis voor de gezond-
heidszorg in het gebied. Het ziekenhuis 
richt zich op medische zorg - vooral aan 
zwangere vrouwen en jonge kinderen- 
voorlichting en educatie. Om het project 
van het ziekenhuis en de zuster te onder-
steunen staat bij het verlaten van de kerk 
de bekende melkbus. Bedankt voor uw 
gaven namens de mensen daar.

M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot

Activiteit Orangerie 
november 2021
Donderdagmiddag 25 november gaan we 
aan de slag in de Orangerie. We gaan een 
adventskrans maken.

U kunt ook i.p.v. van deze krans een deur-
krans maken. Wij zorgen voor de meeste 
materialen, maar als u nog de 4 kaarsen-
houders van een ander jaar heeft kunt u 
die opnieuw gebruiken. We starten om 
14.00 uur met koffie/thee. De kosten zijn 
€ 8, -. Vergeet uw snoeischaar niet mee te 
nemen. Graag opgeven voor 22 november 
bij Joke. jokevtol@gmail.com of tel. 
0172-539748.

Gerda, Gerda en Joke

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 5 november  Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 19 november  Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
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Welkom 
Welkom bij parochiekern Hoogmade-
Woubrugge. De dag, 4 november 2019, 
werd het stil in Hoogmade. In de twee jaar 
na de brand is er veel gebeurd in onze 
gemeenschap. Onze afgebrande kerk is 
gegroeid tot een grote verbinder. Uiter-
aard houden we vertrouwen dat we in de 
komende twee jaar de groene spits weer 
terug zullen zien.

Herbouwplannen
De afgelopen tijd is hard gewerkt om 
een mogelijke herbouw voor te berei-
den. De eerste stap was het schrijven 
van een plan hoe wij de komende 10 
jaar een sluitende begroting kunnen 
opbrengen. Daartoe zijn gesprekken ge-
voerd met Vodafone en Huisartsenprak-
tijk De Florijn. Vodafone is gevraagd of 
zendmasten geplaatst kunnen worden 
op onze kerktoren voor een jaarlijkse 
bijdrage. Huisartsenpraktijk de Florijn 
en Fysiotherapiepraktijk Goudeket gaan 
met ingang van 1 oktober een gedeelte 
van de pastorie huren. 

Na het presenteren van onze plannen 
aan de bisschop is er gewerkt aan een 
ambitiedocument en een plan van ei-
sen. Daarin is beschreven hoe we de 
kerk terug zouden willen zien. In het 
plan is beschreven hoe de kerkzaal 
gesplitst wordt in een kleine kerk (voor 
de wekelijkse vieringen) en een tweede 
ruimte voor bijeenkomsten en vergade-
ringen. De twee ruimtes kunnen wor-
den samengevoegd voor grotere vierin-
gen, zoals Kerstmis en avondwakes. 

Architecten zijn deze ideeën aan het 
uitwerken en aannemers zijn gevraagd 
om uit te rekenen hoeveel het gaat kos-
ten om de kerk in originele staat terug 
te bouwen en om een indicatie te geven 
wat het kost om de kerk te bouwen, zo-
als aangegeven door de herbouwgroep. 
Medio november kunnen we op basis 
van die informatie overleggen met de 

verzekeraar wat er uitgekeerd gaat wor-
den. Dan weten we waar we fondsen 
voor gaan werven. 

Spannende tijd
Er komen spannende maanden aan 
waarin we de vragen van het bisdom 
gaan beantwoorden: gezonde financiële 
exploitatie voor de komende 10 jaar, 
vitale geloofsgemeenschap (veel vrijwil-
ligers, goed bezochte vieringen) en over-
eenstemming over duurzame inrichting 
van de kerk. 

We zijn dankbaar voor alle hulp die we 
tot nu toe hebben gehad, groot en klein. 

Hoe zit het met het geld? 

Veel mensen denken dat de kerk ge-
noeg geld heeft. Vaak moet uitgelegd 
worden dat onze kerkgebouwen en het 
(weinige) personeel dat onmisbaar is 
voor het beleven van ons geloof, han-
denvol geld kost. 

Om u een beeld te geven van deze kos-
ten in het jaar 2020. Zo bedroegen de 
kosten van bijvoorbeeld het pastoraat 
€46.000,-, de gebouwen en de begraaf-
plaats grofweg € 15.000,-, de wekelijkse 
vieringen en de organisatie daarom-
heen € 21.000,- en dan zijn er ook de 
vaste verplichtingen € 13.000,-. 

Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die 
zich inzetten voor onze parochie; we zijn 
hen daar ook zeer dankbaar voor. 
En wat zijn onze inkomsten waaruit 

we deze uitgaven kunnen betalen? De 
opbrengsten in 2020 van de Actie Kerk-
balans en collectes waren om en nabij 
€ 53.000,-, de begraafplaats bracht zo’n 
€ 24.000,- op en de opbrengsten uit 
bezittingen en beleggingen € 12.000,-. 
Met het teruglopen van het kerkbezoek, 
lopen ook de inkomsten terug. Slechts 
drie van de tien parochianen draagt 
financieel bij aan de kerk, waarmee 
wij blij zijn, en dat is lang niet genoeg. 
Zeker niet om het ideaal te bereiken 
dat de parochiekern zich heeft gesteld, 
namelijk het herbouwen van Onze Lieve 
Vrouw Geboortekerk en een gezonde 
begroting voor de komende tien jaar.  
Zoals het nu laat zien, streven in 2021 af 
op een nadelig saldo van € 19.000,-. Dit 
komt mede doordat we de inkomsten 
van de zendmasten niet meer ontvan-
gen.

Elke gift is welkom van wie dan ook, de 
bijdragen zijn hard nodig en worden 
verantwoord besteed. Zij dienen een 
goed doel namelijk een Kerk als plaats 
van rust en betekenis voor gelovigen en 
niet-gelovigen. En wees eerlijk, wat is 
in ons Groene Hart een kerkdorp zoals 
Hoogmade, zonder een vertrouwd kerk-
gebouw met herkenbare toren? Doet u 
mee? Vrede en goeds voor u.

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

Puzzelspooktocht 
Op vrijdag 24 september was een puz-
zelspooktocht in en om de kerk voor de 
kinderen van de basisschool. Veel kin-
deren deden mee aan deze spannende 
tocht. Zij hebben hierbij hun angst 
overwonnen en onderdelen van de klok 
verzameld, waardoor aan het einde van 
de avond de klok het weer deed en deze 
voor heel Hoogmade te zien was. Een 
kippenvelmomentje voor menig Hoog-
madenaar om hun geliefde kerktoren te 
zien met een lopend uurwerk. In de kerk 
was ook een spectaculaire lasershow te 
zien. Iedereen keek zijn ogen uit!

Zomerbraderie
Samen met de stichting Zomerspelen 
en stichting De Groene Punt hebben 
we een braderie op 25 september ge-
organiseerd. Een fijne samenwerking, 
waardoor we jong en oud bij elkaar 
brachten. Bezoekers kwamen uit alle 
hoeken van Nederland. Zelfs uit Dren-
the kwamen oud-parochianen! Ook 
kwamen bezoekers speciaal voor Har 
Meijer die gepersonaliseerde boeken 
verkocht aan geïnteresseerden. Het 
concert van De Heerlijkheid Hoogmade 
bracht een goede sfeer in de kerk. De 
pastoraatgroep had een unieke paas-

kaars voor de hoogste bieder en mooie 
dingen ter verkoop. Dit leverde een leuk 
geldbedrag op. 

De dames van de werkgroep 'Klein 
Onderhoud' verkochten kaarten en 
bloemstukken. Ook was er uiteraard de 
bekende ‘mand raden’ van Riet Nieu-
wenhuizen. Het was een succesvolle 
combinatie, want onze dames van 'Klein 
Onderhoud' waren de kampioenen en 
hadden de hoogste opbrengst.
•  Dina Zoetemelk won de mand van 

Riet en de beer van Jet’s Kraamca-
deaus.

Ook de jeugd kon zich vermaken op de 
braderie. Zo kon je knutselen of sprin-
gen bij de Zomerspelen en de PKN-kerk 
had een ouderwetse kraam met ballen 
gooien, knikkers en steentjes. Raden. 
Dit is gewonnen door:
•  Knikkerpot: 900 knikkers (Marrit van 

Rijn had 880 geraden)
•  Steentjes schilderij: 14.700 (Theo Baak 

raadde 15.000)

Het was smullen in onze gebakskraam. 
En spannend wie de titel van meester-
bakker ging winnen.
• 1e prijs: Margré Volwater
• 2e prijs: pastor Marjo Hoogenbosch
• 3e prijs: Margré Volwater

Onze braderie kan niet zonder de pof-
fertjeskraam van Rick. Hij heeft 1280 
poffertjes gebakken! De dames van 
onze koffiegroep zorgden hierbij voor 
een kopje koffie of thee. Onze dank gaat 
uit naar iedereen die aan deze gezellige 
dag heeft meegeholpen. 

Extra zorg voor kinderen 
in El Salvador

In de plattelandsgemeente Guarjila is 
armoede. Dit project geeft aandacht 
aan de emotionele en fysieke ontwik-
keling van jonge kinderen, zodat ze een 
betere start in het leven kunnen maken. 
100 ouders van kinderen van 0 tot 3 
jaar en 260 zwangere vrouwen uit het 
kanton Guarjila krijgen voorlichting en 
worden getraind in hoe ze hun kinderen 
op communicatief en motorisch vlak 
kunnen stimuleren. 

Meer informatie kunt u vinden op de 
pagina: “Omzien naar de ander”. Er zal 
een speciale adventsactiedoos staan 
voor uw bijdrage.

Namens de MOV Twan Goes en 
Jeanne Borst

Tot slot
We kijken uit naar december, waarbij 
we activiteiten op weg naar kerst willen 
organiseren. Wilt u meehelpen of heeft 
u een leuk idee? Laat het ons weten, we 
zijn blij met alle hulp.
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Allerzielen in het Licht  
(2 november) 

In de donkere herfstmaand november – 
met wind, regen, vallende bladeren – vie-
ren wij Allerzielen en hebben wij het licht 
dat in duistere nacht schijnt hard nodig. 
Allerzielen is een eeuwenoude en rijke 
katholieke traditie, waarbij dierbare over-
ledenen 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/Rijnsaterwoude 
en Oudewater hadden de primeur. Inmid-
dels hebben verschillende andere paro-
chies 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 bisschopswijn. 
Men kan stilstaan bij het graf maar ook 
rondlopen en even met elkaar praten, sa-
men je verdriet delen. Uiteraard 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. 

Daaraan vooraf worden op 2 november 
om 19.00 uur de overledenen herdacht in 
een mooie viering in de RK kerk Sint Jan 
de Doper aan de Willem van der Velden-
weg, voorganger Pastoor Glas.
In deze viering worden de gestorvenen 
van het afgelopen jaar met name ge-
noemd. Na afloop van de viering is vanaf 

20.00 uur iedereen - jong en oud - welkom 
om deel te nemen aan de activiteiten 
rondom Allerzielen in het Licht. Wij hopen 
dat de begraafplaats op Allerzielen een 
ontmoetingsplek voor velen zal worden. 

Gerarduskalender 2022 
te koop!!!

De Gerarduskalender die uitgebracht 
wordt door Klooster Wittem is een scheur-
kalender met elke dag op de voorkant een 
mooie spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: 'Elke dag een 
beetje spirit'

Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. De kalender is bedoeld om 
elke dag goed te kunnen beginnen met 
een positief gevoel. 

De opbrengst van deze kalender komt 
helemaal ten goede aan alle activiteiten 
die vanuit Klooster Wittem worden geor-
ganiseerd. 

Wilt u voor 2022 zo'n mooie Gerardus 
kalender? Dan kunt u deze bestellen bij:

Sonja Knelange tel. 0172-509221 of carl-
en-sonja-knelange@ziggo.nl.
Prijs kalender + schild: € 8,50.

Nieuws van Akkoord
Vorige maand hebben 
wij voor de eerste keer 
gezongen bij de buiten-
viering. Dat vonden wij 
ontzettend leuk! Het 
was druk en gezellig. 
Wij vinden het zeker 
voor herhaling vatbaar 

en hopen dat je dan ook (weer) komt. 

Op 7 november mogen wij weer komen 
zingen in de Ursula. Daar gaan we mee-
werken aan de St. Maartensviering. Dit 
vinden wij elk jaar heel erg leuk en we 
hopen dat je ook komt. Is de Ursula een 
beetje uit de slinger voor jou? Geen pro-
bleem. Op zondag 28 november zingen 
wij om 09.15 weer in de Sint Jan. Het is 
dan al de eerste zondag van de advent.

We zijn dus al bijna in de kerstsfeer. Dit 
jaar mogen wij namelijk zingen tijdens 
de kerstviering op Eerste Kerstdag om 
09.15 uur. Wij halen binnenkort al de 
kerstliedjes uit de kast. Hou je ook zo van 
kerstliedjes? Dan mag je natuurlijk mee 

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Leimuiden/RijnsaterwoudeSint Jan de Doperkerk

komen zingen bij een van onze repetities. 
Je hoort dan bij ons projectkoor. Op eer-
ste kerstdag mag je dan bij ons komen 
staan en meezingen! Lijkt je dat leuk? We 
zien je graag!

Repetities kerst projectkoor:
23 november, 30 november, 7 december, 
14 december.

Misdienaars op 
avontuur!

Heb jij altijd al 
willen weten 
wat het uitzicht 
is vanuit de 
toren? Of wat 
er nou boven 
het plafond van 
de kerk zit? Dit 
is je kans! Op 
28 november 
is er vanuit de 

misdienaars en acolieten commissie een 
middag georganiseerd. We gaan onder 
andere de toren in en je leert over wat er 
nou eigenlijk gebeurt tijdens een viering. 
Wil je mee? Mail dan naar carlavander-
meer001@gmail.com.

Van het Klusteam 
In de komende tijd wordt onze kerk zo 
comfortabel mogelijk gemaakt.
Onze vrijwilligers hebben in de 12 grote 
wandspots inmiddels Led lampen aange-
bracht.

Een metershoge klus met een giga grote 
ladder. Diverse oude lampen waren stuk 
of gaven weinig licht. Het resultaat is dat 
de mooie plafondgewelven weer prachtig 
verlicht zijn. En niet onbelangrijk: de ener-
giekosten gaan hierdoor omlaag.

Om de temperatuur op koude dagen tij-
dens de vieringen wat omhoog te krijgen, 
zijn ventilatoren aan gebracht, die de 
opstijgende warmte naar beneden moe-
ten drukken. Hiervoor moest een steiger 
worden aangebracht en diverse keren 
verplaatst. De bedoeling is dat wij tijdens 
de koude winterdagen, zoals Kerstmis, er 

weer warmpjes bij zitten. Door de montage 
met vrijwilligers te verzorgen, houden wij 
de kosten in de hand en blijven noodzake-
lijke verbeteringen haalbaar. Zo besparen 
wij gigantisch op de arbeidskosten.

Natuurlijk kunnen wij niet zonder uw 
financiële steun. Ons streefbedrag op de 
Actie Kerkbalans is nog niet bereikt.
Doet u ook mee?

Cor Rijkelijkhuizen

Tienerkoorleden gezocht! 
Heb jij zin in een zangprojectje? Gezellig 
een paar weken repeteren met (oude) 
bekenden en dan een viering zingen in de 
kerk? Kom langs! In de Sint Jan is op een 
aantal zaterdagen nog plek voor een koor. 
Dus dacht ik; hoe leuk zou het zijn als we 
met een aantal oud tienerkoorleden (en 
overige enthousiastelingen zijn uiteraard 
ook welkom) een viering van koor voor-
zien. Het plan is als volgt. We repeteren 
4 x op maandagavond. En zingen dan op 
zaterdag 11 december. 
Doe je mee? Laat het zo spoedig mogelijk 
weten door te mailen naar ajjvandam@out-
look.com. Na de reacties ontvangen jullie 
een bericht over het verdere verloop.

Buitenviering zondag  
26 september 
Wat een mooie dienst hebben we gehad 
die ochtend. Het was heel leuk om zo veel 
mensen, waaronder veel families, te mogen 
ontvangen in de tuin. Het was nog even 
spannend die ochtend vanwege de regen 
maar gedurende de viering kwam de zon 
tussen de bomen op. De kleine kinderen 
hebben zich heerlijk vermaakt met kleur-
platen en spelletjes en de oudere kinderen 
zaten samen vooraan aan een tafel waar 

ook zij konden tekenen maar ook goed 
zicht hadden op de dienst. Het 
kinderkoor heeft mooi gezongen en alle 
kinderen zijn op het eind nog even naar 
voren gekomen om het eindlied te zingen. 
Pieter (8) had die dag zijn debuut gemaakt 
als misdienaar.Na de dienst hebben we 
nog even heerlijk koffie gedronken en heeft 
iedereen geholpen met opruimen. We zijn 
heel benieuwd hoe jullie het vonden. Als 
je daarover iets wilt delen mail ons dan 
even. Alle tips en plus- of minpunten zijn 
van harte welkom. Samen maken we het 
tot een mooie viering. Op vrijdagmiddag 12 
november hebben we een speciale middag 
rondom het verhaal van Sint Maarten. Dat 
begint om 17.00 uur en duurt tot 18.30 uur. 
Natuurlijk hopen we ook deze middag op 
een hoop deelnemers. 

Warme groet,
Team Buitenvieringen

PS: wil je volgende keer meehelpen met 
de voorbereiding dan ben je uiteraard van 
harte welkom! Meld je dan even aan bij 
Annemarie via het mailadres buitenvie-
ring@gmail.com of via tel. 06-40629566.

Peppelhofviering
Op vrijdag 29 oktober en vrijdag 26 no-
vember is er om 9.30 uur een Eucharis-
tieviering in de Peppelhof. De voorgan-
ger 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 num-
mer in uw telefoonklapper!

Lief en leed

Overleden
23 september  Piet Kok 66 jaar
1 oktober  Alie van der Zwaan-van der Hoorn 83 jaar
5 oktober  Sjaak van Klink 69 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Allerzielenviering 
in Oud Ade 
Op 2 november om 19.00 uur is de Aller-
zielenviering voor Oud Ade én Rijpwetering 
in de kerk van Oud Ade. We gedenken dan 
onze dierbare overledenen. In het bijzon-
der denken we aan hen die in het afgelo-
pen jaar gestorven zijn. In de viering zullen 
we de namen noemen van de parochianen 
van wie we afscheid 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 heeft hiervoor een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bij de 
uitvaartviering is een levensboomblad op-
gehangen aan de levensboom in de kerk. 
Daarop staat de naam van de overledene. 
Het levensboomblad wordt na de Allerzie-
lenviering aan de familie uitgereikt. Al vele 
jaren wordt de laatste kaars aangestoken 
voor alle andere bewoners/parochianen 
uit onze dorpen die in het afgelopen jaar 
overleden zijn en met wie we ons verbon-
den voelen. Op verzoek kan ook de naam 
van deze dierbare bij de gebedsintenties 
worden genoemd. U kunt hiervoor maan-
dag 1 november tussen 9.00 en 10.30 
uur nog bellen naar het secretariaat, tel. 
071-5018278. Voorganger is diaken Van 
Aarle. Voorafgaand aan de viering zal hij 
de graven zegenen op de begraafplaats in 
Rijpwetering, om 18.15 uur. 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 begraaf-
plaatsen zijn die avond verlicht. U bent van 
harte uitgenodigd voor deze Allerzielenvie-
ring. Ook als het afscheid van uw overle-
den dierbare niet in de kerk, maar elders 
plaatsgevonden heeft bent u welkom bij dit 
moment van gedenken.

De pastoraatgroep

Kees en Gerard, trouwe 
klussers, Adieu
Eind september overleden kort na el-
kaar Kees Jansen en Gerard Koek. Korte 
tijd stonden ze ieder zelfs tegelijk in een 
rouwkamer van de kerk van Onze Lieve 
Vrouw Geboorte opgebaard. Beiden wa-
ren jarenlang trouwe leden van de zoge-
naamde ‘Klussenclub’. Maandelijks waren 
ze zeker een dag aan het werk om allerlei 
voorkomende klussen als reparaties, on-
derhoud en verfraaiing te verrichten. 

De klussenclub werd in het leven geroe-
pen na de ingrijpende restauratie van 
de Ripsekerk in 2000. De restauratie was 
wel afgerond maar er lagen nog veel 
kleine en grotere karweien te wachten 
op afronding. Er werd een lijst van werk-
zaamheden opgesteld en genoteerd wie, 
wat, wanneer kon doen. Gerard Castelijn  
organiseerde,  ‘Monumentenwacht’ keek 
mee. Soms kon er een klus worden weg 
gevinkt, soms kwam er een bij. Met een 
groepje leden bij elkaar, met soms een 
extra vrijwilliger als deskundige er bij, was 
er natuurlijk ook tijd voor koffie en een 
praatje over lief en leed. Soms nam de 
klus wel een ruim een dagdeel in beslag. 

Ieder had zo zijn deskundigheid en passie. 
Generaties vakmanschap uit Rijpwetering 
en betrokkenheid bij de kerk spreken. Zo 
heb ik Kees Jansen nog eens horen zuch-
ten dat hij nu in de pastorie met een klus 
bezig was die hij ooit als jonge man met 
zijn vader ook al had verricht. Toen de 
lijst minderde eindigde Kees zijn regelma-
tige deelname. Gerard, afkomstig uit de 
Veen, was bereid alles voor de Ripsekerk 
te doen, van het Actiecomité Restauratie 
Ripsekerk tot maandelijks klussen en van 
tegelzetten tot het toilet vernieuwen in 
de pastorie. Hij bleef actief tot de club 
zich zelf ophief. Hij bedacht hoe sommige 
steeds terugkerende klussen anders en 
makkelijker konden worden opgelost, 
zoals de opberging van de grote beelden 
van de kerststal. Het is mooi om te horen 
hoe nu de klussen worden aangepakt. 
Niet meer maandelijks een dagje maar 
wel indien nodig en gevraagd. 

In Gods Rijk gaat het niet om te verdienen 
maar om te dienen, echter de Heer van 
dat Rijk zal toch met genoegen naar de 
dienstbaarheid van Kees en Gerard heb-
ben gekeken. Dat ze nu als Goddelijke 
gave hemels Licht en liefde ontvangen.

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
Dinsdag 2 november De viering vervalt

Dinsdag 16 november  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas

Dinsdag 30 november Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas

Lief en leed

Gedoopt
3 oktober Xavi Boere, zoon van Edwin Boere en Milou van der Ploeg
3 oktober Liene van der Ploeg, dochter van Jeanno en 
  Emmeliek van der Ploeg- Brabander

Overleden
16 september  Anna Maria Alida Warmerdam- Rodewijk 95 jaar
16 september  Cornelis Jacobus Duivenvoorden 86 jaar
17 september  Nico Heemskerk 89 jaar
28 september  Cornelis Michaël Jansen 84 jaar
29 september  Gerardus Maria Koek 82 jaar
11 oktober  Nicolaas Cornelis Duivenvoorden 87 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Vanuit de beheercommissie

Herbestemming Mariakerk
Het parochiebestuur heeft samen met 
de BCP een planning gemaakt om u te 
informeren en betrekken bij het traject 
van herbestemming van de Mariakerk. 
In november organiseren we een infor-
matie bijeenkomst. Wij nodigen daar-
voor uit de vrijwilligers die betrokken 
zijn bij de Mariakerk én de parochianen 
die van oorsprong hoorden bij de Ma-
riakerk. Zij ontvangen direct of bij dit 
blad een uitnodiging. Wij nodigen deze 
groep als eerste uit omdat zij het meest 
betrokken zijn bij de Mariakerk. Wij 
kunnen ook niet iedereen tegelijk uitno-
digen. Na deze bijeenkomst ontvangen 
alle Emanuelkern leden een bericht bij 
het volgende parochieblad. We denken 
dan begin 2022 nog een tweede bijeen-
komst te organiseren waar alle geïnte-
resseerden terecht kunnen. 

Actie kerkbalans 

Ik wil beginnen met iedereen te bedan-
ken die tot op heden heeft bijgedragen 
aan de Actie Kerkbalans. Hartelijk dank!
Na de herinneringen in september zien 
we weer een toename van de bijdrage 
voor de Actie Kerkbalans. 
Eind september stond de stand op ruim 
€ 108.000,00. We hopen dat u in de 
laatste maanden nog een extra bijdrage 
geeft om het streefbedrag van 
€ 125.000,00 te halen.

We hebben uw bijdragen hard nodig.
De inkomsten vallen dit jaar hard tegen. 
Met name de collectes en andere bij-
dragen rondom de vieringen liggen veel 
lager. Wij vragen u daarom ons extra te 
steunen om onze parochiekern levend 
te houden.

U kunt een “collecte ”gift doen via de 
QR-code hieronder. Het ingegeven be-
drag kunt u zelf verhogen.

John van Velzen, 
secretaris Emanuelkern

Vanuit de pastoraatgroep
Gedurende het voorjaar en in de zomer 
lopen regelmatig mensen de kerk bin-
nen voor een bezoek aan de dagkapel 
van de Petruskerk. Vanaf het voorjaar 
tot en met Allerzielen is deze namelijk 
dagelijks geopend om, op welk moment 
van de dag dan ook, even binnen te 
wandelen en een kaarsje te branden bij 
Maria. Na Allerzielen sluit de kapel over-
dag weer, tot het volgend voorjaar. 

Om echter volgend seizoen de dagkapel 
dagelijks open te kunnen houden, zijn 
we op zoek naar mensen die hier hun 
steentje aan willen bijdrage in de vorm 
van het open en sluiten van de kapel. 
Natuurlijk samen met de vrijwilligers die 
zich hier al voor in zetten. Helpt u mee 
de kapel open te houden? 

Pater Eustachius van Lieshout was pater 
van de Heilig Harten. Hij heeft zich er 
voor ingezet het mozaïek met de afbeel-
ding van het heilig hart van Jezus ge-
plaatst te krijgen aan de buitenkant van 
de pastorie. Zijn naam is ook nog elders 
in de kerk te vinden. Weet u waar? We 
horen graag van u, bijvoorbeeld als u 
zich in wilt zetten voor de dagkapel of 

andere ideeën heeft: pastoraatgroep_
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl.

Koen de Boer

Kerstwandeling
Op zondag 19 december 2021 zal er 
weer een kerstwandeling georganiseerd 
worden. Om deze wandeling weer 
sfeervol te kunnen verlichten hebben 
we weer “hakpotten” nodig. Grote gla-
zen potten met een inhoud van onge-
veer 750 ml. Deze kunt u inleveren in de 
Petruskerk, er staat een doos klaar om 
ze in te doen. Ook zoeken we nog men-
sen die mee willen spelen in een van 
de taferelen, of die als gids een groep 
begeleiden. Voorafgaand aan de wande-
ling wordt er ook dit jaar geen erwten-
soep geserveerd. Wilt u meer informatie 
hou dan De Samenstromen en andere 
nieuwsstromingen in de gaten. U kunt 
ook altijd even contact opnemen.

Marian van Velzen: 
Marian.van.velzen@hetnet.nl, 
tel. 071-3312921 of 
Joze Koot: jozekoot@ziggo.nl, 
tel. 06-10297846

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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Vrijwilliger aan het 
woord 

Mijn naam is Nicole Bakker 
(Welke Bakker? ‘Van Hein en Aafke Bak-
ker van de Rabobank’)

Op de basisschool (destijds nog Lagere 
School) ben ik lid geworden van het 
Kinderkoor, vervolgens doorgestroomd 
naar Jongerenkoor St. Petrus Banden. 
Later werd dit (samen met Jongerenkoor 
Mapresta) ‘JUMP’. Dit koor werd in de 
loop der jaren helaas te klein en daar-
door te kwetsbaar. En eerlijk is eerlijk: 
inmiddels was ik ook niet echt meer 
een ‘jongere’. Nadat ‘JUMP’ ophield met 
bestaan, wilde ik niet ophouden met 
zingen. Gelukkig was ik (met anderen) 
meer dan welkom bij ons Liturgisch 
koor Cadans. Zingen is ontspannend, 
zingen maakt blij. Ik merk dat het niet 
alleen mezelf blij maakt, maar ook de 
kerkgangers. Ook in coronatijd ben ik 
blijven zingen in de diensten, soms met 
4 cantors, soms met 12, het is maar net 
wat toegestaan was. Doordat ‘JUMP’ 
destijds een klein groepje was, vond ik 
het niet eng/spannend om met weinig 
leden te zingen. Erg leuk om meege-
maakt te hebben, is het zingen van de 
TV-vieringen. Heel bijzonder.

Buiten het zingen bij Cadans, vervul ik 
binnen dit koor nog een extra ‘taak’ en 
dat is het beheren van de Facebookpagi-
na. Met enige regelmaat probeer ik voor 

deze pagina wat stukjes te schrijven en 
onze agenda met ‘evenementen’ te pu-
bliceren. Neem gerust eens een kijkje op 
https://www.facebook.com/
LiturgischkoorCadans en ‘vindt onze pa-
gina leuk’. Zo blijft u op de hoogte/van 
ons koor en hoeft u geen enkele muzi-
kale dienst met Liturgisch koor Cadans 
te missen.

Nicole

Schoenendoosactie
In de maand november staat de jaarlijk-
se schoenendoosactie gepland. Gezien 
de corona- maatregelen is het niet mo-
gelijk om een viering te houden waarin 
iedereen de gemaakte schoenendozen 
kan inleveren. Maar om toch mee te 
doen aan de schoenendoosactie passen 
we ons aan. We hebben gekeken naar 
wat is er dan wel mogelijk zodat we toch 
veel kinderen blij kunnen maken die dit 
hard nodig hebben.

Er liggen folders achterin de kerk. De 
gevulde en versierde schoenendozen 
kunnen ingeleverd worden op Reigersin-
gel 21. Graag van te voren even bellen 
06-10297846. 

De schoenendozen kunnen tot uiterlijk 
woensdag 18 november ingeleverd 

worden. Als er vragen zijn kunt u altijd 
contact opnemen.

Suzanne de Jeu en Joze Koot

Allerzielen
Dit jaar vieren we Allerzielen in de Ma-
riakerk op maandag 1 november om 
19.00 uur, voorganger pastoor Glas, 
m.m.v. Emanuelkoor en in de Petrus-
kerk op dinsdag 2 november, om 19.00 
uur, voorganger pastor Hoogenbosch 
en m.m.v. Cadans. 

Het zijn beiden woord- en gebedsvierin-
gen. Na afloop van de viering zullen de 
graven worden gezegend en kunt u nog 
even napraten met elkaar. In de Maria-
kerk is er na de viering gelegenheid om 
achter in de kerk koffie/ thee te drinken.
Bij de Petruskerk is er na de viering op 
de sfeervol verlichte begraafplaats gele-
genheid om onder het genot van koffie/
thee, chocomelk of bisschopswijn met 
elkaar te herdenken.

De begraafplaatsen zijn bij de twee 
kerken beide avonden verlicht. Helaas 
blijven er vanwege corona veel onzeker-
heden, maar we houden ons aan de in 
onze kerken geldende regels.

Franciscus parochie H. Petruskerk en H. Mariakerk

Lief en leed

Gedoopt
26 september   Pleun Johanna Maria, dochter van Ingmar en Moniek van Klink
3 oktober           Vincent Wolter, zoon van René en Mariëta Schoo

Overleden
02 september     Alida Adriana Johanna van Ruiten – Hoogenboom      61 jaar
14 september     Simon Martinus Maria van Ruiten    78 jaar
16 september     Cornelis Jacobus Duivenvoorden   86 jaar
16 september     Anna Maria Alida Warmerdam-Rodewijk   95 jaar
20 september     Alida Johanna Hoogenboom – Turk   88 jaar
22 september     Gerardus Cornelis Termeulen   99 jaar
30 september     Catharina Maria Wesselman   80 jaar
03 oktober          Catharina Maria Loos – Buschman   87 jaar
06 oktober          Gerardus Thomas Koek   71 jaar
07 oktober          Maria Johanna Vork – van Amsterdam   95 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Deze prinses werd maar 24 jaar oud, 
maar wordt alom bewonderd om haar 
liefdewerk aan zieken en armen. Van-
daar dat er zoveel Elisabeth-ziekenhui-
zen zijn.

Elisabeth, de dochter van de koning 
van Hongarije, trouwt in 1207 met de 
landgraaf van Thüringen. Elisabeth is 
een vrouw die werk maakt van de wer-
ken van barmhartigheid. Ze draagt zorg 
voor de armen en weigert bijvoorbeeld 
brood te eten dat op oneerlijke wijze is 
verkregen van de boeren. Ze zorgt voor 
zieken en melaatsen. In veel legendes 
rond haar persoon speelt een van de 
werken van barmhartigheid een rol. 
Tijdens de hongersnood van 1226 
bijvoorbeeld geeft Elisabeth de 
dorstigen te drinken; het vat bier 
van de plaatselijke herberg raakt 
hierdoor nooit leeg. We zien 
haar daarom vaak afge-
beeld met een bierkan in 
de hand. Ze naait zelf kle-
ding en geeft deze weg. De 
bekendste legende is het 
verhaal over haar strenge 
schoonvader die het he-
lemaal niet eens is met de 
wijze waarop ze omgaat met 
het geld en goed van het kas-
teel de Wartburg, waar zij en 
haar man wonen:
Elisabeth heeft in de keuken 
van het kasteel versgebakken 
brood gepakt en dat in haar 
schort gewikkeld. Ze wil 
hiermee op weg gaan naar 

de armen om het brood uit te delen. 
Maar haar schoonvader ziet haar weg-
glippen en houdt haar streng tegen. 
'Waar ga je heen, Elisabeth? En wat heb 
je daar in je schoot verborgen?' Het 
brood in haar schoot verandert tijdens 
de berisping in rozen. 'Niets bijzonders, 
schoonpapa', zegt Elisabeth. 'Ik was 
rozen aan het knippen voor de tafel-
versiering'.  En als Elisabeth haar schort 
opent, liggen daar de prachtigste rozen 
in die ze ooit gezien heeft...

Elisabeth wordt slechts 24 jaar en wordt 
vier jaar na haar dood in 1235 door 
paus Gregorius IX heilig verklaard. Een 
sterke vrouw, die Christus herkent in 
ieder die ze ontmoet. Veel ziekenhuizen 

zijn naar Elisabeth genoemd.

Elisabeth werd de patroonheilige 
van de caritas of diaconie, 

van het land Hongarije, van 
ziekenhuizen, verpleegsters, 
bakkers, bruiden, kantklos-
sers, gravinnen, stervende 
kinderen, bannelingen, 
bedelaars, wanhopige men-
sen, weduwen, wezen en 
weduwnaars. In heel Eu-
ropa, ook in Nederland en 
Vlaanderen zijn honderden 

zieken- en verpleeghuizen 
naar haar vernoemd. Haar 
feestdag wordt gevierd op 
17 november.

Ken jij iemand die Elisa-
beth als (doop)naam heeft?

De bekendste Heilige die we kennen in november is denk ik Sint Maarten, maar er zijn meer 
Heiligen die hun feestdag vieren in november. Bijvoorbeeld Willibrord op 7 november en 
Elisabeth op 17 november. Heiligenverhalen zijn altijd een bron van opvoeding en inspiratie 
geweest voor mensen, klein en groot. Ze gaven nieuwe glans aan wat het evangelie bedoelde. 
Aan hun verhalen waren feesten en rituelen gekoppeld. Ze hielden de samenleving bij elkaar. 

Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Het verhaal van Elisabeth (17 november)
Sint Maarten 

(11 november)

Soldaat Maarten is barmhartig.
Hij ziet een arme man,

en geeft zijn halve mantel,
omdat hij delen kan.

Die nacht in diepe dromen
ziet Maarten Jezus zelf,
als arme teruggekomen,

gekleed in de mantelhelft!

Sint Maarten laat zich dopen
en neemt een groot besluit:
hij wil als monnik leven,

hij gaat het leger uit.

Geliefd bij alle mensen,
om z'n barmhartigheid be-

roemd,
wordt hij, zonder 't te wensen,
bisschop van Tours benoemd.

Wij vertellen zijn verhalen
als een inspiratiebron,

want zijn licht is blijven stralen
in elke lampion!

Bron: Geloven thuis, 
Marjet de Jong
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OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Adventsactie voor de kinderen in 
El Salvador

In het noorden van El Salvador, in de provincie Chala-
tenanago, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de 
burgeroorlog (1979-1992) werd deze plaats volledig verwoest 
en vluchtte de bevolking naar Honduras. Na hun terugkeer 
bouwden de inwoners Guarjila weer op. Het is nog steeds 
een gebied met weinig mogelijkheden, hoge werkeloosheid 
en grote armoede. De Amerikaanse non en kinderarts, zus-
ter Ana Manganaro, zette hier een ziekenhuis op en legde 
daarmee een goede basis voor de gezondheidszorg. Het zie-
kenhuis richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere 
vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegen-
woordig beschikt het ziekenhuis over een team van artsen 
en andere zorgverleners. Het ziekenhuis heeft echter weinig 
middelen en de overheid is niet in staat om bij te springen.

Wat willen we bereiken?
Het doel is vanuit het ziekenhuis een bijdrage te leveren aan 
de armoedebestrijding door te werken aan de gezondheid 
van de kinderen. 

Personeelsleden van het ziekenhuis wordt getraind hoe ze de 
jonge kinderen kunnen helpen in hun zelfontplooiing.
Er worden lokalen gebouwd en/of aangepast om de oefen-
sessies met de kinderen te kunnen houden.

Ouders van jonge kinderen krijgen voorlichting hoe ze hun 
kinderen kunnen stimuleren.

Wat doen de parochiekernen?
Op de pagina van uw parochiekern kunt u lezen wat de acties 
zijn die daar worden gehouden.

De MOV groepen van de HH. Clara en Franciscus federatie

Boodschappers van vreugde
Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van genera-
tie op generatie wordt doorgeven. Een van de grote geloofs-
verkondigers was de heilige Willibrord (658-739). Samen met 
zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. 
Laten we ons raken door de vreugde van Jezus’ evangelie en 
zijn wij vandaag zelf die boodschappers van vreugde waar-
door anderen geraakt worden?

Willibrordzondag, 7 november 
De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich in voor de 
oecumenische samenwerking. De vereniging is een advies-
orgaan en een steunpunt voor de plaatselijke oecumenische 
samenwerking en is betrokken bij het werk van de Raad van 
Kerken. Om het werk van de vereniging mogelijk te is de Wil-
librordzondagcollecte ingesteld. In het weekend van 6/7 no-
vember is er een extra collecte. Van harte aanbevolen! IBAN 
NL73 INGB000 1087628 t.n.v. Kath. Ver. voor Oecumene.

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Weetjes
Wist u dat  er naast de rozenkrans zoals wij die bijna allemaal wel kennen er 

een rozenkrans van Barmhartigheid is?
Wist u dat  Jezus zelf deze aan zuster Faustina Kowalska geopenbaard heeft?
Wist u dat  er een afbeelding gemaakt is van de barmhartige Verlosser?
Wist u dat  deze het onderschrift draagt: “Jezus, ik vertrouw op U”?
Wist u dat  de twee stralen op de afbeelding bloed en water aanduiden?
Wist u dat  de doorzichtige straal het water aanduidt dat de zielen 
 rechtvaardig maakt?
Wist u dat  de rode straal het bloed aanduidt dat het leven van de zielen is?
Wist u dat  deze stralen de zielen beschermen voor de toorn van God de Vader?
Wist u dat  als je het volgende gebed bidt met een berouwvol hart en met ge-

loof voor een zondaar, dat Jezus hem dan de genade van bekering 
zal geven?: “O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde 
als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U”.

Wist u dat  Jezus wilde dat het feest van de Goddelijke Barmhartigheid op de 
eerste zondag na Pasen gehouden zou worden?

Wist u dat  de ziel die dan te biechten zal gaan en de heilige communie zal 
ontvangen, volledige vergeving van zonden en straf ontvangen zal?

Wist u dat  als men de rozenkrans van Barmhartigheid bidt in de aanwezigheid 
van stervenden,  Jezus niet als de rechtvaardige Rechter, maar als 
de barmhartige Redder tussen zijn Vader en de stervende in zal 
staan?

Wist u dat je de rozenkrans als volgt bidt:
 Je begint met het onzevader, daarna ‘n  weesgegroet en dan de 

geloofs-belijdenis. Vervolgens moet je op de kralen van het onze-
vader de volgende woorden bidden: “Eeuwige Vader, ik  offer U op 
het lichaam en bloed, de ziel en de Godheid van uw zeer geliefde 
Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening voor onze zonden 
en die van heel de wereld.” 

 Op de kralen van het Weesgegroet moet je de volgende woorden 
bidden: “Omwille van zijn bitter lijden wees barmhartig met ons en 
met heel de wereld.” Tot slot moet je driemaal deze woorden zeg-
gen: “Heilige God, heilige almachtige God, heilige eeuwige God, 
wees barmhartig met ons en met heel de wereld.”

Wist u dat  Jezus ons vraagt deze rozenkrans vaak te bidden?
 Laat ons dat doen.

Dorothe Klein-Verdel

Schuilen bij God

Als er moeilijkheden zijn,
als je verdriet hebt of pijn,
als je bang bent, heel erg, 

of een beetje,
zeg het maar tegen God, want, 

weet je:
als je blij bent of als je moet huilen,

bij God kun je schuilen.
Wáár je ook bent, wat er ook 

gebeurt in je leven,
Hij ís er en wil ons hulp en 

bescherming geven.
God is heel lief, heel groot en 

heel machtig.
Als je dat echt gelooft, 
is het leven prachtig.

Collecte jongerenwerk
De Jongerencollecte is in het leven ge-
roepen om geld in te zamelen voor het 
jongerenwerk in de Kerk. Met hulp van 
de collecteopbrengst kunnen jongeren-
werkers ontmoetingen, vormingsdagen 
en diaconale projecten organiseren 
en nieuwe materialen ontwikkelen ter 
ondersteuning van het lokale jongeren-
werk in parochies. In het weekend van 
13/14 november is er een extra collecte.

De Jongerencollecte is een initiatief 
van Jong Katholiek en de Nederlandse 
bisdommen. Uw bijdrage wordt zeer 
gewaardeerd. IBAN NL11 INGB000 
2784498 t.n.v. SRKK Utrecht o.v.v. Jon-
gerencollecte.

Pastor Marjo Hoogenbosch
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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 
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 

maandag
1 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Gebedsviering
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Gebedsviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen 

dinsdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Lord's Voice
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Gebedsviering
• St. Caecilia
• H. de Groot 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantabo
• H. van de Reep  

zaterdag 
6 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Together
• J. Glas  

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

zondag 
7 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Revival
• Parochiaan 

zaterdag 
13 november

geen viering (i.v.m. Ankerzondag)
  

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

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

zondag 
14 november

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji & Cantabo
• Patroonsfeest
• B. van Paassen 

zaterdag 
20 november 
Christus Koning

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

zondag 
21 november 
Christus Koning

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

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

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

zaterdag 
27 november 
1ste Advent

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

zondag 
28 november 
1ste Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag 
4 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaan 

zondag
5 december 
2de Advent

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. van Paassen 

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

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
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 

maandag
1 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Gebedsviering
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Gebedsviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen 

dinsdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Lord's Voice
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Gebedsviering
• St. Caecilia
• H. de Groot 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantabo
• H. van de Reep  

zaterdag 
6 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Together
• J. Glas  

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

zondag 
7 november

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Revival
• Parochiaan 

zaterdag 
13 november

geen viering (i.v.m. Ankerzondag)
  

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

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

zondag 
14 november

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji & Cantabo
• Patroonsfeest
• B. van Paassen 

zaterdag 
20 november 
Christus Koning

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

zondag 
21 november 
Christus Koning

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

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

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

zaterdag 
27 november 
1ste Advent

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

zondag 
28 november 
1ste Advent

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zaterdag 
4 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaan 

zondag
5 december 
2de Advent

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. van Paassen 

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

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

 

NOVEMBER 2021
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag  
30 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag  
31 oktober
Allerheiligen

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: het Drieluik
• J. Glas  

maandag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 
Deze viering is in de H. Mariakerk!

19.00 uur
• Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: PKN-kerk
• M. Hoogenbosch 

dinsdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen in het Licht
• J. Glas 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cadans
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle  

zaterdag
6 november

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen  

zondag
7 november

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• Locatie: het Drieluik
• J. van der Bie  

zondag 
14 november

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• Th. Dingjan 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: het Drieluik
• Gebedsleider 

zaterdag 
20 november 
Christus Koning

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

zondag
21 november 
Christus Koning

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: het Drieluik
• J. Glas 

zaterdag 
27 november 
1ste Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

zondag 
28 november
1ste Advent

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: het Drieluik
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
4 december 
2de Advent

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

zondag 
5 december 
2de Advent

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: het Drieluik
• M. Hoogenbosch 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag  
30 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag  
31 oktober
Allerheiligen

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: het Drieluik
• J. Glas  

maandag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 
Deze viering is in de H. Mariakerk!

19.00 uur
• Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: PKN-kerk
• M. Hoogenbosch 

dinsdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Allerzielen in het Licht
• J. Glas 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cadans
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle  

zaterdag
6 november

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen  

zondag
7 november

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nostalgie
• Locatie: het Drieluik
• J. van der Bie  

zondag 
14 november

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• Th. Dingjan 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: het Drieluik
• Gebedsleider 

zaterdag 
20 november 
Christus Koning

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

zondag
21 november 
Christus Koning

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: het Drieluik
• J. Glas 

zaterdag 
27 november 
1ste Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

zondag 
28 november
1ste Advent

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: het Drieluik
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
4 december 
2de Advent

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

zondag 
5 december 
2de Advent

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: het Drieluik
• M. Hoogenbosch 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

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

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

zondagen in november

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

7 november 
32e zondag
eerste lezing: Jes. 52, 7-10
tussenzang: Psalm 96 (95)
tweede lezing: Hebr. 13, 7-9a.15-17a
evangelie: Mc. 16, 15-20

14 november
33e zondag
eerste lezing: Dan. 12, 1-3
tussenzang: Psalm 16 (15)
tweede lezing: Hebr. 10, 11-14. 18
evangelie: Mc. 13, 24-32

21 november 
34e zondag 
eerste lezing: Dan. 7, 13-14
tussenzang: Psalm 93 (92)
tweede lezing: Ef. 5, 21-32
evangelie: Joh. 6, 60-69

28 november 
1e zondag van de Advent 
eerste lezing: Jer. 33, 14-16
tussenzang: Psalm 25 (24)
tweede lezing: 1 Tess. 3, 12-4, 2
evangelie: Lc. 21, 25-28. 34-36
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

Eerste activiteit FederaCtie: 
Fietstocht langs de pastorietuinen van 
de Claraparochie 

Op zondag 19 september was het prachtig weer, echt een dag 
om met de fiets erop uit te trekken. Dat dachten velen met 
ons, en ruim 70 mensen hebben aan deze fietstocht deelge-
nomen. Veel parochianen waren via de media (website rk-
groenehart.nl, Facebook, Samenstromen en andere websites) 
geattendeerd op deze fietstocht. Maar ook niet-parochianen 
waren benieuwd naar de pastorietuinen die meestal een 
beetje verscholen bij de kerken liggen. Je gaat er niet zo gauw 
naartoe en dit gaf een mooie gelegenheid om er eens een 
kijkje te nemen.

Er kon bij vier kerken gestart worden: in Langeraar bij de H. Adri-
anuskerk, in Nieuwveen bij de Nicolaashof naast de St. Nicolaas-
kerk, in Noorden bij de H. Martinuskerk en in Zevenhoven bij de 
Johannes Geboortekerk met de Stiltetuin en de Lourdesgrot. 
Ook waren er mensen die deze tocht per auto hebben afgelegd. 
Bij elk startpunt werd een routebeschrijving overhandigd en kon 
je vertrekken. De tocht voerde ons rond de Geerplas in Lange-
raar, richting Nieuwveen. Aldaar stond de koffie en thee klaar en 
konden we een wandeling maken door de tuin, al dan niet onder 
leiding van een vrijwilliger die een toelichting gaf op wat er te 
zien was.

Vanuit Nieuwveen ging de tocht via de Hoge Dijk, en het natuur-
gebied de Groene Jonker richting Noorden, waar ook de koffie en 
thee klaar stonden voor de droge kelen. Ook hier kon men de kerk 
en de Mariakapel bekijken en eventueel een kaarsje aansteken.
Vanuit Noorden trokken we door de polders richting de kerk van 
Zevenhoven, met een mooie wandeling door het bos en bezich-

tiging van de Lourdes grot. In de Orangerie was er gelegenheid 
om iets te drinken en even bij te praten.

Via Nieuwveen fietsten we verder naar het Aarkanaal, Papenveer 
en langs het Kerkpad naar de H. Adrianus in Langeraar. Ook hier 
konden we de mooie tuin met de veelzeggende staties bekijken. 
Daarvan hoorden we dat die uit een andere kerk in Rotterdam 
over genomen zijn.

Het was dankzij het prachtige weer en de inzet van alle vriende-
lijke vrijwilligers een fietstocht waar veel mensen van genoten 
hebben.  

Carl en Sonja Knelange 

Kerkbalans 
Kerkbalans is de jaarlijkse terugkerende 
actie voor geldwerving door parochies. 
In de Kerk is geld geen hoofdzaak, maar 
wel noodzaak. Geldwerving is buitenge-
woon belangrijk. 

Wij willen net als u, dat de kerk kan blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor zovelen van betekenis is?. Dankzij uw bijdra-
ge kan de kerk voortbestaan! Onderhoudswerkzaamheden 
aan kerkgebouwen vragen veel van onze financiële middelen. 
Zeker in deze coronatijd, waarbij de inkomsten uit collectes 
sterk gedaald zijn, is het nóg belangrijker om onze parochies 
financieel te ondersteunen. Maar de kerkbalans is bedoeld 
voor meer dan alleen het kerkgebouw. Het grootste deel van 
uw bijdrage zal gebruikt worden om ons geloof te kunnen 
blijven vieren. Dat zijn de uitgaven voor het pastoraal team, 
de vieringen en koren, de ondersteuning van de vrijwilligers 
en het parochieblad Samenstromen. In de komende jaren zal 
ook meer energie worden gestoken in het enthousiasmeren 
van parochianen in het geloof en het uitdragen daarvan, door 
bijeenkomsten, cursussen en mogelijk het inzetten van een 
jongerenwerker.

Recent hebben we samen met alle parochiekernen uit onze 
federatie gesproken over de Actie Kerkbalans 2.0 We besef-
fen dat de bijdragen vanuit de Actie Kerkbalans van de paro-
chianen steeds belangrijker worden voor de parochiekernen. 
Er is met elkaar besproken wat het betekent om verbonden 
te zijn met de onze kerk en om vanuit die verbondenheid bij 
te dragen.

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Clara parochie
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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. 10 (december 2021/ januari 2021) kunt u 
uiterlijk op 15 november aanleveren bij uw lokale 
redactie. Het blad verschijnt omstreeks 3 december.

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: te 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. 06-21441460, 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
doen voor God. Het verzorgen en helpen, dat de Mis 
voor Hem extra mooi en goed verloopt, is het mooiste 
wat er is. De Eucharistie is steeds opnieuw een hoog-
tepunt in de week en ik ben er trots op, dat ik iets kan 
bijdragen aan de viering. 

Het is wel lastig om dit over te brengen aan vrienden en 
kennissen, die niet zo veel met de kerk van doen heb-
ben. Daar leg ik meestal dan aan uit, dat ik gewoon een 
helper van de priester ben tijdens de viering. Aan vrien-
den en kennissen binnen de katholieke kerk is het een 
stuk makkelijker. Er zijn er een hoop van mijn leeftijd die 
ook acoliet zijn. 

Het meest bijzondere aan het zijn van acoliet is, dat ik 
heel veel leer en blijf groeien in het geloof. Iedere le-
zing, preek & gebed zorgt ervoor dat ik groei. Ik begrijp 
steeds beter waarom het zo belangrijk is om iedere 
week (of meer!) naar de mis te gaan. Het is als voeding, 
die doet groeien in geloof en ook in het positief in het 
leven staan.

Agenda:
Rock Solid  31 oktober
Rock Solid  31 oktober
Rock Solid  14 november

Wie zit er in 
dat pak?
Mijn naam is Patrick Vianen en ik 
ben dit jaar 31 geworden. Ik ben 
geboren en getogen in Rijnsburg. 
In Katwijk heb ik samen met mijn 
vader een eigen bedrijf. In onze 

winkel voorzie ik mensen van advies voor een nieuwe 
vloer, functionele raambekleding of een traprenovatie. 
Ook doe ik alle administratie, beheer de werkagenda en 
doe de bestellingen. Ik ben gereformeerd (PKN) opge-
voed en mijn vader nam mijn broertje, twee zusjes en 
mij iedere zondag mee naar de Emanuel kerk. Tot ik niet 
meer mee wilde en het mijn vader ook niet meer lukte 
om me mee te krijgen. Lang heb ik niet veel met het 
geloof gedaan, maar toch bleef het een belangrijk iets in 
mijn leven. 

Rond mijn 24-ste 
ben ik voor het 
eerst in aanra-
king gekomen 
met de katholie-
ke kerk en moest 
er wel flink aan 
wennen. Op den 
duur voelde ik 
mij steeds dichter 
bij God komen. 
Mijn moeder is 
na elf jaar uitein-
delijk slachtoffer 

geworden van kanker en stierf op 14 april 2018. Het is 
het ergste wat er tot nu toe in mijn leven is gebeurd, 
maar het zorgde er ook voor dat ik het zeker wist: De 
katholieke kerk is de ware kerk. Op 1 december 2018 
heb ik de eerste Communie gedaan in de st. Martinus 
kerk in Noorden. Sinds 2,5 jaar woon ik met veel plezier 
in Aarlanderveen met onze twee honden en zoon Seff. 
Vlak voor de pandemie ben ik begonnen als acoliet. Dit 
doe ik iedere woensdagochtend in Aarlanderveen, ie-
dere donderdagavond in Leimuiden en in het weekend 
daar waar ik nodig ben of gevraagd wordt. 

Het is zo fijn om mee te kunnen helpen tijdens een 
viering. Het dienen is voor mij een soort van iets terug 

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


