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Bij de redactie komen we al helemaal in kerstsfeer wanneer we weer alle kopij voor dit nummer ontvangen, doornemen en 
een plaatsje geven in deze Samenstromen. Wat zijn alle parochiekernen weer actief met het organiseren van allerlei mooie 
dingen in de advent en met Kerstmis! Hopelijk kunnen veel dingen doorgaan, en gooit corona dit jaar geen roet in het eten. 
Maar wanneer u, of één van uw (klein)kinderen een beetje handig is met de computer, zijn er de komende maanden tal van 
mogelijkheden om fijn onder uw eigen kerstboom met alle andere parochianen toch één kerk te zijn. En kijk na 3 december 
ook eens op de campagnepagina Vierkerstmis.nl, vol met inspirerende informatie over het vieren van Kerstmis.

De centrale redactie wenst u een hele mooie feestmaand toe en een zalig en gezond 2022!

Namens de centrale redactie,
Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen
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All you need is love
Een van de mooiste liedjes van de Beatles, vind ik is All You Need Is Love. 
Lees maar:

Er is niets dat je kan doen dat niet gedaan kan worden
Niets dat je kan zingen dat niet gezongen kan worden.
Niets dat je kan zeggen maar je kan het spel leren spelen
Het is simpel.

Niets dat je kan maken dat niet gemaakt kan worden
Niemand die je kan redden die niet gered kan worden.
Niets dat je kan doen maar je kan op tijd leren komen
Het is simpel.

Alles dat je nodig hebt is liefde.
Alles dat je nodig hebt is liefde.
Alles dat je nodig hebt is liefde, liefde.
Liefde is alles dat je nodig hebt.

En wat vindt u hiervan:
Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. Maar als ik dat zonder 
liefde deed, was het alleen maar lawaai. Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen 
plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon 
verplaatsen. Maar als ik dat zonder liefde deed, stelde ik niets voor. 
De liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en 
vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt 
niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander 
iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waar-
heid. De liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit. We hebben dus deze drie dingen: 
Geloof, Hoop en Liefde. Maar het belangrijkste van deze drie is de Liefde. 
(Gedeelten van de brief van Paulus uit de basisbijbel, de bijbel in makkelijk Nederlands. 
Kijk op internet bij: basisbijbel.nl)

De Beatles schreven met hun lied een nóg eigentijdser versie van de brief van Paulus aan 
de inwoners van Korinthe (1 Korintiërs 13). Ik weet niet of de Beatles de inspiratie voor 
dit lied uit het schrijven van Paulus hebben gehaald, maar het zou zomaar eens kunnen. 
Daarmee wordt die Bijbel wel behoorlijk modern. 

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus Federatie 
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Een aantal jaren geleden las ik een 
artikel in het dagblad Trouw. Elmer 
Schonberger schreef een artikel over 
de Oude Kerk in Amsterdam. Een 
bijzondere kerk die door veel mensen 
wordt bezocht. Zoals zoveel oude 
kerken. 

Hij schrijft in zijn artikel:
Waarom zijn kerken zo geliefd bij 
toeristen? De modale ongelovige 
vakantieganger, die thuis nimmer een 
voet in een kerk zet, vinkt, eenmaal in 
den vreemde, het ene na het andere 
godshuis in zijn agenda af. Hij trekt er 
niet zijn zondagse pak voor aan, maar 
hij trekt er wel een bepaald gezicht bij. 
Nu doet hij dat bij alle monumenten 
die hem door hun loutere ouderdom 
aan zijn eigen sterfelijkheid herinneren, 

maar in de Oude Kerk gedraagt hij 
zich toch anders dan in het Paleis op 
de Dam. In de oude kerk spreekt hij 
met gedempte stem. Niet uit angst 
om de god waarin hij niet gelooft te 
mishagen, niet uit vrees voor de oude 
koude stenen onder zijn voeten, maar 
naar mijn inzicht, allereerst vanwege 
de imposante stilte die het gebouw 
omsluit. Het is niet zomaar een stilte, 
zoals die van een hofje of een schilderij. 
Het is een zorgvuldig geconserveerde 
stilte, een die van de ene eeuw op de 
andere is overgegaan en in de grond 
steeds dezelfde is gebleven. Je kunt 
daar niet zuinig genoeg op zijn...

De stilte. Dat is het misschien. Ook wij 
ervaren die stilte in de kerk. We komen 
niet luidroepend binnen. Maar we 

De kracht van Kerstmis

Clara & Franciscus Pastoraal

voelen de stilte. De stilte waarin ons 
hart weer kind kan worden. Waarin wij 
God horen, waarin wij het oude verhaal 
horen van God-met-ons.

Waar vinden we nog die stilte?? 
Regelmatig kom ik in de Trappistenabdij 
Koningshoeven in Berkel-Enschot. De 
monniken daar bewaren ook de stilte. 
De Abt van dat klooster zei eens: Als 
stilte verdwijnt wordt alles lawaai. In de 
stilte zoeken wij onszelf en zoeken wij 
God. Maar helaas, in Nederland zijn nog 
weinig plaatsen van stilte.

In de stilte wachten we in de kerk 
op Kerstmis. In de kerk vieren we de 
advent. Een hele andere voorbereiding 
dan wat er buiten de kerk gebeurt. 
Daar knalt de kerstmuziek op de radio, 
etalages vallen op door licht. Buiten 
is de advent: shoppen. In de kerk is 
advent: In stilte verwachten.

En in de stilte horen wij opeens het 
oude verhaal:

En het geschiedde in die dagen dat er een 
besluit kwam van Keizer Augustus dat er 
een volkstelling gehouden moest worden... 
en Maria baarde een Zoon en wikkelde 
Hem in doeken en de engelen zongen van 
Ere zij God in de hoge. 
God kreeg een gezicht. God was en is 
niet meer anoniem.

Op een avond als die komen gaat, 
de kerstavond, verlangt en verwacht 
God dat je je leven echt beleeft. Echt 
beleeft met anderen. Dat we ook uit 
onze anonimiteit komen. Dat we elkaar 
aankijken. In de kerk, op straat, thuis. 
Dat we open staan voor elkaar. Want 
op kerstavond vieren we dat God ons 
aankijkt met een gezicht. Een gezicht 
van een kind. Ja, God wil dat we ons 
leven beleven. Echt beleven met 
anderen en met God in alle eenvoud en 
vertrouwen.

Moge het komende kerstfeest de start 
zijn van een nieuw begin. 

Diaken Andre van Aarle

Met velen komen wij samen in de kerk op kerstavond. Waarom ie-

dere keer weer zoveel, vraag ik me af. In de stille nacht, in de heilige 

nacht. Deze avond is nu eenmaal anders dan alle andere avonden. Is 

het de heiligheid van deze nacht?? Is het de stilte van deze nacht??
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Op weg naar een missionaire parochie: 
waarom en hoe?

Onze parochie is in beweging. We zijn op weg naar een 
vreugdevolle, gastvrije gemeenschap waarin iedereen 
een levende bouwsteen is. Met andere woorden: we 
moedigen elkaar aan om ons geloof te verdiepen 
en te verrijken. Wat betekent dat voor de parochie, 
parochianen en andere belangstellenden?

De beweging naar een missionaire parochie is ontstaan van-
uit een verlangen naar bloei en enthousiasme in de kerk en 
de groeiende wens naar betrokkenheid en verdieping van 
het geloof. De parochiefederatie omarmt deze behoefte. Ko-
mende tijd ontplooien we allerlei projecten en activiteiten die 
parochianen de kans geven meer te leren over hun geloof en 
de betrokkenheid bij de kerk te vergroten. We nodigen u van 
harte uit om hierbij aan te sluiten.

Projecten
Sommige projecten zijn al gestart, andere staan nog op de 
planning. Zo zien we dat de Ankerzondagen zorgen voor le-
vendige momenten waarbij de betrokkenheid van jonge ge-
zinnen groeit. Verder gaan we de Eucharistie verder centraal 
stellen en ondersteunen we parochianen die in kleinere groe-
pen samen met het geloof bezig willen zijn. Ook bieden we de 
online Alpha aan ter geloofsverdieping. Met elkaar denken we 
na over gastvrijheid en ontmoeting met mensen die niet bij 
de kerk zijn aangesloten. 

Geloof als verrijking van ons leven
Deze nieuwe koers is jaren geleden al ingezet. Onze parochie 
heeft zich voorbereid door veel te lezen en te spreken met 
elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de stappen die we zet-
ten leiden tot een grotere verbondenheid, waarbij we samen 
straks nog sterker ervaren dat het geloof een verrijking van 
ons leven is. Zodat we geloven met trots, daarover kunnen 
spreken met anderen en dat kunnen uiten in onze daden. Zo 
geven we ook mensen in onze omgeving de kans om kennis 
te maken met het geloof en kunnen ook zij onderzoeken of zij 
een relatie met God willen aangaan.

Samen op weg
Wij wandelen deze route naar een missionaire parochie niet 
alleen. Dat doen we met onze parochianen, maar ook met het 
bisdom Rotterdam en andere parochies in Nederland en in 

de rest van de wereld. Wilt u meer weten over de missionaire 
parochie, dan raden wij het boek ‘Als God renoveert’ van fr. 
James Mallon aan. Natuurlijk bent u ook altijd welkom voor 
een gesprek.

www.missionaireparochie.nl
Pastor Marjo Hoogenbosch

Een goed begin
Op 24 en 25 maart 2022 is er in Breda een grote conferentie. 
Dan komt James Mallon, van Als God renoveert, naar Neder-
land. Zijn boek inspireert parochies hier en in Vlaanderen om 
missionair te worden.  

Wij zijn daarmee al een beetje begonnen. U heeft daar al va-
ker over kunnen lezen. Om parochies uit te nodigen mee te 
doen, is ‘De Missionaire Parochie’ opgericht. Zij organiseren 
de conferentie, hebben een website en houden het missio-
naire vuurtje brandend. Steeds meer parochies haken aan. 
Sommigen zijn al een poos bezig, anderen moeten nog begin-
nen. Maar beginnen, hoe doe je dat? 

Om mensen te helpen nadenken over deze vraag werd er op 
28 oktober een kick-off webinar georganiseerd. Via een lifes-
tream vanuit Canada was er een interview met James Mallon 
met de vraag: Als je een missionaire parochie wilt worden, 
hoe begin je dan? Wat pak je het eerst aan?

In de Nederlandse studio gaf een panel dat commentaar en 
vertelde eigen ervaringen. Namens onze federatie mocht ik 
vertellen over ons begin. U kunt de hele webinar terugzien op 
de website: www.demissionaireparochie.nl .De website heeft 
veel nieuws over missionair zijn.

Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Parochiefederatie

Clara & Franciscus Parochiefederatie 
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Vormsel voorjaar 2022

Begin oktober waren er twee mooie vormselvieringen in onze 
parochiefederatie. Voor de medewerkers van de vormsel-
werkgroep kwam daarna even welverdiende rust. Maar in 
deze periode gaan we overleggen hoe we gaan beginnen voor 
de kinderen die dit schooljaar hun vormsel mogen ontvan-
gen. De voorbereidingen zullen na januari 2022 beginnen.
Als uw kind daarvoor in aanmerking komt, zult u daar een 
brief over ontvangen.  Met daarin een uitnodiging voor een 
informatiebijeenkomst in januari. Op dit moment weten we 
nog niet hoe we die bijeenkomst kunnen vormgeven. Nu ik 
dit schrijf (half november) is het niet mogelijk om met een 
grotere groep in een zaal bijeen te komen in verband met 
coronamaatregelen. Als dat voorlopig zo blijft, zal er één in-
formatiebijeenkomst online zijn via een livestream.
In ieder geval ontvangt u een brief als ons bekend is dat uw 
kind in groep 8 zit.

Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Hoe heten de drie koningen?

Tja, dat vertelt de bijbel niet. En waarschijnlijk waren het er 
geen drie. En koning waren ze ook niet.

O jee! Kunnen ze nog wel in de kerststal?
Mattheus vertelt over wijzen. Zij bestuderen de sterrenhemel. 
Daar weten ze veel van. Ze lezen er de toekomst in. Opeens 
zien ze een grote ster. Er is een belangrijke koning geboren. 
Ze gaan op reis. Zijn het er twee of drie, of tien? Ze komen bij 
het paleis van koning Herodes. Maar daar is geen prins gebo-
ren. Ze moeten in Bethlehem zijn. Want dat staat in de bijbel. 
De grote koning zal daar geboren worden. En de ster wijst 
hen verder de weg.

Waarom staan er in mijn kerststal dan drie koningen? 
De wijzen brachten goud, wierook en mirre mee. Drie ca-
deaus, voor iedere wijze één, dachten we. En omdat Jezus de 
nieuwe koning is, moesten ze zelf toch ook koningen zijn? En 
daarna ze kregen namen en verschillende leeftijden en elk 
een ander vaderland. Maar dat hebben we zelf verzonnen.
Want die wijzen, dat zijn wijzelf. Als je luistert naar Jezus en 
hem tot jouw koning maakt en Hem geeft wat je kunt en wie 
je bent, ben je hartstikke wijs. En dan zijn er miljoenen en 
miljoenen wijzen. Maar niet allemaal in de stal. 

Heleen van de Reep, pastoraal werkster

Aanbidding H. Sacrament in de advent
Gedurende de advent (voorbereiding op Kerstmis) is op 
woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. Adri-
anuskerk in Langeraar. De kerk zal daar voor open zijn van 
12.00 uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er ge-
legenheid voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst 
Sacrament. In een mooie monstrans is dit Sacrament uitge-
steld. Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en 
Schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. Dit is op de woensda-
gen 1, 8, 15 en 22 december. 

Ditzelfde gebeurt in de Petruskerk in Roelofarendsveen op de 
zaterdagen 4, 11 en 18 december van 13.00 uur tot 14.00 uur. 
De aanbidding is in de RK traditie een oud gebruik. De RK 
kerk kent vanaf haar oorsprong het besef dat Christus wer-
kelijk aanwezig is in de Eucharistie. Het is een oud gebruik 
om een gewijde hostie te plaatsen in de monstrans en daarin 
Christus te aanbidden. Juist in deze tijd is dit gebed van groot 
belang. De wereld is onrustig en we mogen onze gebeden 
bij Christus neerleggen. Iedereen, jong en oud, wat en hoe je 
gelooft, is van harte welkom. 

Diaken André Van Aarle

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus Verdieping

In een kerk van Autun – Een engel wijst de slapende koningen 
op de ster.
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Clara & Franciscus  Vacature

Medewerker centraal secretariaat
gemiddeld 12,5 uur per week

Wie zijn wij
Een parochiefederatie: 
• Met ongeveer 21.000 ingeschreven parochianen, verdeeld over 10 parochiekernen in het Groene Hart;
• Met een pastoraal team dat bestaat uit 2 priesters, 1 diaken en 2 pastoraal werkers;
• En met ruim 1200 intensief betrokken vrijwilligers bij verschillende kerkelijke activiteiten.

Wat doen wij
Naast de gebruikelijke kerkelijke activiteiten zijn wij als pastoraal team, samen met de beide parochiebesturen,  de 
pastoraatgroepen en de beheercommissies bezig met een proces tot parochievernieuwing. Daarin willen we kerk zijn met 
aandacht voor elkaar en oog voor mensen buiten de eigen kring: open, nabij en gastvrij. Hierin worden wij ondersteund door een 
centraal secretariaat.

Wat zoeken wij
Een medewerker centraal secretariaat ter ondersteuning van de besturen en het pastoraal team in hun dagelijkse 
werkzaamheden, samen met een tweede medewerker. Hieronder vallen:
•  Afhandeling van ingekomen post en uitgaande post, het informeren van de besturen en pastoraal team hierover en het 

archiveren daarvan;
•  Organiseren en voorbereiden van met name bestuursvergaderingen, alsmede het notuleren en het bewaken van de actielijst;
•  Periodiek overleg met de diverse portefeuillehouders van de besturen;
•  Het fungeren als aanspreekpunt/vraagbaak voor vrijwilligers (w.o. leden beheercommissies, pastoraatgroepen), medewerkers 

van het bisdom en andere externe instanties;
•  Het opstellen van het maandelijks vieringenrooster en de communicatie daarvan aan de parochiekernen, de voorgangers, 
 de redactie van Samenstromen en de lokale media;
• Afhandeling van personele zaken (overeenkomsten / aanstellingen / VOG’s);
• Afhandeling van administratie richting het bisdom en ondersteunen in de daarbij behorende processen op basis van de 

relevante regelgeving;
•  In samenwerking met de financieel medewerker afhandelen van financieel administratieve werkzaamheden (controleren en 

administreren van aangeleverde gegevens (facturen / declaraties enz.);
•  Het zorgdagen voor correcte toepassing van de diocesane regelingen;
• In samenwerking met de redactiecommissie het beheer van de website.

Wie ben jij
Jij bent administratief/financieel geschoold (HBO), hebt affiniteit met het kerkelijk leven en bestuurs- ondersteunende 
werkzaamheden en voorts:
• heb je kennis van administratieve procedures en regelgeving en het opstellen van rapportages;
• beheers je diverse Office-programma’s (in het bijzonder Word, Excel en PowerPoint), en weet je je weg in DocBase;
• ben je communicatief vaardig in woord en geschrift in de Nederlandse taal; 
• heb je gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen, heb je overtuigingskracht en ben je klantgericht

Wat brengt het jou
Een benoeming in tijdelijke dienst voor gemiddeld 12,5 uur per week, met inachtneming van een proeftijd van twee maanden 
met uitzicht op een vast contract. Je valt onder de verantwoordelijkheid van het federatiebestuur met Langeraar als werklocatie. 
De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de richtlijnen van het bisdom Rotterdam.

Ben je enthousiast geworden
Kijk dan op rkgroenehart.nl en mail voor 12 december 2021 een brief met motivatie en cv naar
info@rkgroenehart.nl ter attentie van A.J.M. Otto.

V
A

C
A

TU
R

E
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Vieringen en Adventsactie in de advent
Wanneer wij ons opmaken voor een feest, dan bereiden wij 
ons goed voor. Een voorbereiding is vaak net zo belangrijk als 
het feest zelf. Je groeit er naar toe. Ook in de komende weken 
mogen wij groeien naar Kerstmis. Er zijn vele mogelijkheden. 
Juist deze periode wordt de kans gegeven om de kerkvierin-
gen mee te vieren. Zowel door de weeks als ook in de week-
enden. In iedere kerk kunt u terecht. Op het moment dat ik 
dit schrijf hebben we nog te maken met de beperkingen en 
aanmeldingen. Misschien is dat anders nu u het leest, maar 
houdt u zelf de berichten in de gaten. 

Ook is er de jaarlijkse Adventsactie. Adventsactie steunt dit 
jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg 
voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling 
én de periode erna. Wij geven U elke Adventsviering enige 
informatie over moeders en kinderen die wonen in de platte-
landsgemeente Guarjila in El Salvador, waar veel achterstand 
en armoede is. In alle kernen zal hier aandacht voor gevraagd 
worden. Meer daarover vindt u op de site www.adventactie.nl

Kortom, in onze parochiefederatie wordt een advent goed 
aangeboden. Wij gaan op naar het mooie Kerstfeest.

Diaken André Van Aarle

Liturgische (hersen-) gymnastiek

Na de preek worden we uitgenodigd om, indien hiertoe in 
staat, te gaan staan en met elkaar ons Credo, oftewel: ‘Ik ge-
loof’ uit te spreken of te zingen. Een vraag die we ons mogen 
stellen is: gaan we bij de Geloofsbelijdenis op de automati-
sche piloot òf spreken we de woorden bewust uit?

De Geloofsbelijdenis bestaat uit, voor de meesten van ons, 
bekende maar evengoed soms hoogdravende zinnen waarbij 

eigenlijk iedere regel om uitleg vraagt. Misschien wordt dat 
wel een nieuwe serie, want als ik ouders van dopelingen voor-
bereid komen er regelmatig vragen over de betekenis van 
die woorden. Dat zouden zómaar uw vragen kunnen zijn! Wij 
kunnen ons geloof versterken door vragen te (durven) stellen.
Onze Rooms-katholieke traditie kent twee varianten van de 
Geloofsbelijdenis. De meest uitgespróken belijdenis side 
Apostolische Geloofsbelijdenis (de eerste versie dateert van 
rond A.D. 170). Dit is de meest korte en eenvoudige. We ken-
nen deze ook onder de naam van de ‘Twaalf artikelen van 
het Geloof’. De andere is de Geloofsbelijdenis van Nicea-Con-
stantinopel; ontstaan in 325 en vervolmaakt in 381 A.D.. Deze 
wordt bijna nooit uitgepróken, maar als we de Geloofsbelijde-
nis in het Latijn zingen, dan is die van Nicea-Constantinopel.

Kapelaan van Paassen

Met Gods barmhartigheid op weg 
naar Kerstmis!
Op kerstavond horen we weer: “Het volk dat in het donker 
wandelt ziet een groot licht.” Dat “wandelen in het donker” 
kan op vele manieren: We krijgen te maken met tegenslag, 
met lijden. Of we raken onze oriëntatie op het leven kwijt, of 
er is een andere reden dat we even geen uitweg meer zien.

Wandelen in het donker gebeurt ook als we ons zicht op God 
verloren hebben. Als we keuzes hebben gemaakt waarvan we 
weten dat het niet de goede zijn. Als we ons daar slecht onder 
voelen. 

Juist dan kan het waardevol zijn te ervaren dat Gods barmhar-
tigheid duisternis kan verdrijven. Door samen te komen, door 
stil te worden voor God, kunnen we ons opnieuw oriënteren. 
We kunnen ons gebed tot God richten en vragen om nieuw 
licht! 

Die mogelijkheid willen we u aanbieden op dinsdagavond 14 
december om 19:30u in de Petruskerk in Roelofarendsveen: 
een Avond van Barmhartigheid. In een meditatieve viering 
willen we u, midden in deze drukke tijd, de mogelijkheid ge-
ven om tot rust te komen, met God, als voorbereiding op het 
kerstfeest. 

Uw zorgen, de dingen die u bezighouden, maar ook datgene 
waar u spijt van heeft kunt u dan op verschillende manieren 
voor God neerleggen. En als u wilt, kunt u ook het sacrament 
van boete en verzoening ontvangen. 

Pastoor Jack Glas

Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker



De kerststal in Noorden trekt tussen Kerstmis en Oud 
& Nieuw altijd veel bezoekers. Jan en Ans van Capel 
bouwen met veel vrijwilligers al meer dan dertig jaar 
deze stal. “We proberen het elk jaar weer anders te 
doen.”

“Pater Sarto kwam eind jaren tachtig van de vorige eeuw op 
het idee”, vertelt Jan. “Tot dan toe stond altijd het gebruike-
lijke kerststalletje in de kerk. Pater Sarto stelde voor om met 
hem een stal te bouwen met heel eenvoudige materialen, 
puur natuur eigenlijk. We hebben dat opgepakt en zo ont-
stond er een kerststal met stronken van bomen, met bielzen 
van het balkon van een afgebrand huis, met een heleboel 
andere dingen die we overal buiten in de natuur vonden. We 
konden eigenlijk alles gebruiken. Wel nog met de beelden uit 
de oude kerststal.”

Nieuw leven
“Enkele jaren later overleed pater Sarto”, gaat Jan verder. “We 
zijn er met een clubje vrijwilligers mee verder gegaan. We 
maakten niet alleen de kerststal, de gehele kerk werd ver-
sierd. 

Later kwam pater Koster naar Noorden. Hij preekte een keer 
over dat uit het niets altijd wel weer iets komt. Dan denk ik: 
“Kan ik daar wat mee?” Daar maak ik dan ook weer een the-
ma van. Bijvoorbeeld gedroogde bloemen met daarin witte 
amaryllissen die eruit tevoorschijn komen als een teken van 
nieuw leven. Eigenlijk ben ik het hele jaar al aan het bedenken 
wat ik aan het eind van het jaar met de stal kan doen.

De kerstaankleding werd steeds groter. We hebben in de 
apsis achter het altaar wel eens een kerstboom gehad van 
tien meter hoog, daar hebben we toch maar twee meter af-

gehaald. Ook stond bij de stal een keer een zeven meter hoge 
verse berk.”

Erwtensoep
Jan: “Een heleboel materialen halen we dus uit de natuur. Ik 
heb daarnaast verschillende adressen waar ik planten voor 
een klein prijsje kan krijgen. Er gaan wel zo’n 600 planten in 
de kerststal en de verdere versiering in de kerk. De basis blijft 
elk jaar hetzelfde, daar bouwen we omheen.

We zijn altijd een paar weken bezig met het bouwen van de 
stal en met het aankleden van de kerk. Het is elk jaar weer 
een heel gezellige tijd, met andere vrijwilligers. Pater Koster, 
hij overleed enkele jaren geleden, zorgde altijd voor een grote 
pan erwtensoep. De drie koningen beginnen achter in de 
kerk. Elke dag gaan ze een stukje verder naar voren tot ze op 
6 januari in de kerststal arriveren.”

Buitenstal
En toen kwam vorig jaar corona. Jan: “In de kerk konden we 
niets doen, dus we besloten om buiten een kerststal te bou-
wen. Theo Agterof en Math Rietveld werkten dat uit. Rond de 
kerststal werd een wandelpad gemaakt (eenrichtingsverkeer, 
vanwege corona). Twee vrijwilligers zaagden een heleboel 
poppen uit en beschilderden die. Ook werden klokjes en 
sterretjes geschilderd. Kinderen van de basisschool maakten 
kerstwensen en die werden langs het wandelpad bevestigd. 
We kregen ontzettend veel hulp. Niet alleen van de school, 
maar ook van onze Tuingroep en van andere vrijwilligers. 
De kerststal heeft er drie weken gestaan, vol in het licht. Op 
kerstavond is er met een koortje gezongen, klokslag twaalf 
uur werd er zelfs een kindje in de kribbe gelegd. Op YouTube 
vind je er diverse filmpjes over. Het was een mooie periode. 
Veel mensen die met de auto of fiets langs reden, stopten om 
de kerststal te bekijken. Op het plein tegenover de kerk stond 
de poffertjeskraam van Coen de Jong. Het was een en al ge-
zelligheid.”

“Op dit moment is het natuurlijk de vraag hoe het dit jaar 
rond de kerst met corona is. De kerststal wordt in ieder geval 
weer in de kerk geplaatst. Mochten er door corona geen vie-
ringen zijn, dan zorgen we ervoor dat de kerk toch open is om 
de stal te bewonderen.”

8     www.rkgroenehart.nl

Clara & Franciscus Ontmoeting

Kijk op www.rkgroenehart.nl (parochiekern Noorden) voor het 
laatste nieuws over de kerststal.
De kerk is voor bezichtiging geopend van 26 december tot en 
met 6 januari, van 14.00 tot 16.00 uur.

“Er gaan zo’n 600 planten in de kerststal”         (foto: Jan Tersteeg)

Ans en Jan van Capel bouwen elk jaar de kerststal in Noorden

“Uit het niets komt altijd wel weer iets”
Door: Tom Zuijdervliet
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Het feest is gekomen, 

ons hart is zo blij

Maria en Jozef, 

de engelen en wij,

We danken en loven 

de lieve Heer,

Die komt van zo hoge 

in dit Kindeke teer!

Bang lichtje 

Het was vlak voor Kerstmis. In een grote 
plastic voordeelzak zaten honderd waxi-
nelichtjes. Ze giechelden van de voor-
pret. "Straks, als het Kerstmis is, mogen 
wij een lichtje zijn!" riepen ze. "Ooo, 
ik hoop dat ik als éérste aan de beurt 
ben!". Ze verdrongen zich bij de punt 
van de zak waar "HIER OPENEN" stond.

Maar één van de waxinelichtjes deed 
niet mee aan het gedrang. "Wat zijn ze 
toch stom," dacht hij, "Een lichtje zijn, 
dat betekent dat je aangestoken wordt 
en verdwijnt! Dat wil ik niet! Ik verstop 
me zo diep mogelijk." Dus kroop het 

lichtje helemaal onderin de zak. "Hier zit 
ik veilig." dacht hij.

Het werd Kerstmis. De zak werd open-
geknipt. "Joehoe!" riepen de waxine-
lichtjes die eruit werden gehaald, "Wij 
gaan het doehoen!" ” Doehoei!" riepen 
de anderen.

Het bange lichtje merkte dat er steeds 
minder lichtjes op zijn hoofd zaten 
en werd steeds banger. Hij hoorde 
ze stomme dingen zeggen zoals: "Zit 
je lontje goed? Dan brand je mooier. 
En denk erom, niet op de tocht gaan 
staan!" Ineens kreeg hij een idee. Hij 
bewoog en duwde net zo lang tot zijn 
lontje uit zijn witte lijf was. Ha! Nu was 
hij helemaal onbruikbaar. Nu zou hij 
nooit, NOOIT kunnen branden. Opge-
lucht viel lichtje in een diepe slaap.
Toen hij wakker werd, was het januari. 
Kerstmis was voorbij. Oud en Nieuw 
was voorbij. Driekoningen was voorbij. 
Het gevaar was geweken. Lichtje lag he-
lemaal alleen in de lege plastic zak. De 

zak werd opgepakt en boven de prullen-
bak gehouden. "Daar ga ik dan," dacht 
hij, "Nu verdwijn ik toch nog."

Toen grabbelde een meisjeshand naar 
hem. "Mam!" riep ze, "ik heb nog één 
waxinelichtje gevonden!" Toen bekeek 
ze hem beter. "O nee ... je hebt geen 
lont meer. Weg ermee!" En plop! Hij 
landde in de prullenbak tussen kapotte 
kerstballen en droog groen.

Toen ontdekte het meisje onderin de 
zak het lontje. Ze viste lichtje op uit de 
prullenbak, repareerde hem, zette hem 
in een glaasje, pakte een lucifer en ... 
woesj ... stak hem aan! Het bange lichtje 
kreeg een raar stralend gevoel. Hij zag 
hoe het meisje naar hem keek, trots en 
blij. "Jij bent van mij!" zei ze en droeg 
lichtje naar de foto van haar oma. Daar 
brandde hij langzaam helemaal op. En 
het enige wat hij al die tijd dacht, was: 
"Ik brand. Ik geef licht. Ik ben een lichtje. 
Het is mooier dan ik ooit had kunnen 
denken."

Deze keer een mooi verhaal in de spraakwater. Een verhaal over kaarsjes aansteken, een 
lichtje zijn voor iemand anders. Ik wens jullie een mooie advent en kersttijd met veel licht-
puntjes voor jezelf en voor anderen! 

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Decembermaand 2021
De decembermaand staat weer voor de 
deur met hoopvolle verwachtingen. De 
kinderen kijken uit naar het Sinterklaas-
feest en de volwassenen hopen op een 
mooi kerstfeest. Maar eerst hebben we 
nog de advent. Een tijd van bezinning 
om ons voor te bereiden op de komst 
van Jezus, de Messias.

Door alle coronabeperkingen weten 
wij ook nog niet hoe wij Kerstmis 2021 
kunnen gaan vieren. Natuurlijk hopen 
wij dat wij met drie keer een volle kerk 
uitbundig de kerstliederen kunnen/mo-
gen meezingen en vieren dat het kindje 
Jezus is geboren in de stal te Bethlehem.

De koren zijn al druk aan het oefenen. 
Zo ook een speciaal gelegenheidskin-
derkoor. Zij zijn iedere donderdagmid-
dag na schooltijd aan het repeteren in 
het I.K.C. De Vaart onder leiding van 
dirigente Helma Zevenhoven en muzi-
kale begeleiding van Niels Hofkens op 
het keyboard. 

Op 24 december ’s middags om vijf 
uur is er een eucharistieviering, onder 
leiding van Heleen van de Reep en ka-
pelaan Van Paassen, zingt dit koor hun 
mooiste kerstliedjes in de gezinsviering, 
speciaal voor jonge gezinnen!

Op kerstavond om 23.00 uur is er de 
nachtmis en luiden de kerkklokken uit-
bundig de kerstnacht in. De feestelijke 
eucharistieviering, met als voorganger 
kapelaan Van Paassen, wordt voorbe-
reid door koorleden van Lords Voice 
met mooie liederen en teksten.

Eerste kerstdag is er ’s morgens om 
kwart over negen een viering van 
Woord en Gebed met als voorganger 
diaken Van Aarle. In deze feestelijke 
viering wordt de zang verzorgd door 
de Cantorij. Ook zij zullen hun beste 
beentje voorzetten om er een mooie 
kerstviering van te maken met traditio-
nele kerstliederen die we allemaal mee 
kunnen zingen.

Traditiegetrouw hebben we op oude-
jaarsavond een viering met Lords Voice, 
waarin we terugblikken maar ook voor-
uitkijken naar het nieuwe jaar 2022.

Wij wensen U allen een mooie decem-
ber maand, geef aandacht en liefde aan 
uw naasten en blijf gezond.

Gezegende kerstdagen en een zalig nieuw-
jaar van de pastoraatgroep.

Jubilaris bij het koor 
de Cantorij
Zaterdagavond 30 oktober werd de 
jaarlijkse kaart en spelavond gehouden 
in het Achterom. Na de koffie werd Jan 
Hoogervorst (niets vermoedend) verrast 
met de gouden St. Gregoriusspeld. Jan 
begon ruim 40 jaar geleden bij het koor 
in de Titus Brandsmakapel in Ter Aar, 
waar zijn vrouw Annie al zong. Tenor en 
Bas, Jan zong ze beide, net wat en waar 
het nodig was. Later, na het samengaan 
van de koren, ging het echtpaar altijd op 
de fiets, door weer en wind, naar Aar-
landerveen voor een viering. 

Voor de repetitie stapten ze bijna altijd 
in bij Cor en Wil. Door de voorzitster, 
Dela, werd de speld op zijn overhemd 
geprikt. Jan kreeg lovende woorden, 
want hij zorgde ook altijd voor een vro-
lijke noot. Helaas stoppen zij nu beide 
met het zingen bij de Cantorij. We ho-
pen wat nieuwe zangers of zangeressen 
te verwelkomen. De repetities zijn op 
woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 
uur, met een gezellige pauze met koffie 
in het Achterom.

Jan Houdijk

Clara parochie 



11SAMENstromen • dec/jan 2022

H H Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen

Kinderkerk
Afgelopen Kinderkerk was op Oogstdank-
dag en hiervoor hadden we iets leuks 
bedacht. Tijdens het half uurtje dat we 
hadden, hebben we een lied geoefend 
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ en wel 
120 bakjes met tuinkers gezaaid met 17 
kinderen, super gewerkt allemaal! Vervol-
gens hebben we, terug in de viering, met 
zijn allen gezongen en na de viering alle 
medeparochianen een bakje mee naar 
huisgegeven. Hopelijk zijn alle zaadjes uit-
gegroeid tot heerlijke tuinkers. De volgen-
de kinderkerk is op zondag 12 december, 
we hopen jullie allemaal weer te zien, dan 
hebben we het over de advent periode.
Graag tot ziens bij de kinderkerk!

Werkgroep Kinderkerk

Kerstengelen te koop 
voor El Salvador
Voor de adventsactie 2021, mogen wij di-
verse KERSTENGELEN aanbieden. Tijdens 
de Adventsperiode staan namelijk vele 
engeltjes in onze vitrine, achter in de kerk. 
Zij zijn geschonken door Marian Berkhout. 
De opbrengst hiervan komt geheel ten 
goede aan het project ‘Extra aandacht én 
zorg voor moeders en kinderen in El Sal-
vador’. 

Extra informatie over de Adventsactie 
kunt u lezen onder de rubriek: ‘Omzien 
naar de ander’, bijna achteraan in deze 
Samenstromen. Wanneer u niet in de 
gelegenheid bent om in de kerk te komen, 
bevelen we u op deze wijze toch graag 
een donatie aan via de QR-code, of door 
overboeking via het IBAN-nummer. Heeft 
U vragen, dan kunt U terecht bij Agatha 
Keijzer, tel. 0612457995 of bij Helma Ze-
venhoven, tel. 0643117714.

MOV-werkgroep

Kindje Wiegen
26 december 2021
Het is al een jarenlange traditie om 
op tweede kerstdag om 10:00 uur in 
onze kerk het alom bekende verhaal 

van de geboorte van Jezus te vertellen 
aan iedereen die dit maar wil horen. 
Het ‘Kindje Wiegen’ is speciaal voor alle 
kinderen. Jullie mogen vooraan komen 
zitten (hoeft natuurlijk niet als je dit niet 
wilt) en als je het leuk vind, mag je ver-
kleed komen als herder, schaap of een 
ander figuur uit het verhaal. We luiste-

ren naar het verhaal, zingen samen de 
bekende kerstliedjes en natuurlijk is er 
na afloop iets lekkers te drinken. Dit jaar 
zullen de kerstliedjes begeleid worden 
door jeugdige leden van de muziekver-
eniging DSS uit ons dorp. Wij hebben er 
zin in, jullie hopelijk ook.
Graag tot ziens op tweede kerstdag!

       Lief en leed

Overleden
13 oktober          Gijsbertus Petrus Aartman      87 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Kindje Wiegen
Weet u het nog; de film Kindje Wiegen 
2020? Dat was vorig jaar een oplos-
sing in verband met corona. Afgelopen 
zomer zag het er goed uit, dus zijn wij 
al begonnen met de voorbereiding van 
‘Kindje Wiegen 2021’. Lekker op de ou-
derwetse manier! Met z'n allen, groot 
en klein, in een warme kerk. Met elkaar 
liedjes zingen, luisteren naar het kerst-
verhaal en wie wil speelt lekker mee. Nu 
we dit berichtje schrijven zitten we voor 
drie weken in een mini lockdown. Hoe 
het met kerst gaat weten we nog niet. 
Maar zolang we geen tegenbericht krij-
gen gaan wij door met de voorbereidin-
gen. We hopen dan ook samen met u 
op eerste kerstdag om 13.00 uur Kindje 
Wiegen 2021 te kunnen beleven in de 
kerk. U bent van harte uitgenodigd.

Werkgroep Kindje Wiegen

De koster
Als je in het woordenboek zoekt naar 
‘koster’ dan zie je dat de functie van 
koster een heel breed scala van taken 
kan bevatten. Voor de vrijwillige kosters 
in Langeraar zijn de werkzaamheden 
van koster gelukkig beperkt tot vooral 
de hoofdtaak. Hij zorgt dat de diensten 
in de kerk soepel kunnen verlopen. De 
koster is hierbij dienstbaar aan iedereen 
in de kerk en hij is hierbij onopvallend 
aanwezig. Hij opent de deuren, zorgt 
voor de verlichting, het geluid en de ver-
warming. Voor extra licht en sfeer wor-
den de kaarsen in de kerk aangestoken 
rond het altaar, bij Maria, Anthonius en 
de Piëta. Op de liedborden worden ook 
de liednummers opgehangen zodat de 
mensen vanuit de gezangenbundel mee 
kunnen zingen. De meest belangrijke 
taak is te zorgen dat alle zaken welke 
benodigd zijn voor de viering in de kerk 
aanwezig zijn. Denk hierbij aan water, 
wijn, missaal, brood, extra ciborie en 
eventueel wierook. De koster ontvangt 
de voorganger(s), lector, misdienaren, 

muzikanten en zangers. Bij eventuele 
onduidelijkheden of extra wensen van 
bijvoorbeeld de voorganger of het aan-
wezige koor worden deze doorgespro-
ken zodat de viering soepel kan verlo-
pen. De koster zorgt voor rust in de sa-
cristie en houdt de tijd in de gaten. Een 
kwartier voor aanvang van de viering 
worden de gelovigen opgeroepen voor 
gebed door het luiden van de klokken 
in de toren. Als de viering is gestart blijft 
de koster alert op alles wat er in de kerk 
gebeurt. Dit kan een helpende hand zijn 
op het koor of het zorgen voor de EHBO 
of het coördineren daarvan in geval van 
een calamiteit. Ook verzorgt de koster 
de collecte tijdens de viering. Nu, tijdens 
de corona, staan hiervoor de collecte-
schalen achter in de kerk of er kan mid-
dels een QR-code digitaal een bijdrage 
worden gegeven. Na afloop van de vie-
ring ruimt de koster alles in de kerk en 
sacristie weer op en sluit de kerk. Op dit 
moment bestaat de kostersgroep uit 14 
personen verdeeld over drie groepen. 
Er zijn 5 kosters voor begrafenissen, 5 
kosters voor de weekendvieringen en 
nog 4 kosters voor de midweekse vierin-
gen. Vele handen maken licht werk. Dus 
als je een keer verhinderd bent, staat er 
altijd een collega klaar om in te vallen. 
Toch kunnen we in alle drie de groepen 
wel uitbreiding gebruiken. Neem gerust 
contact op met het secretariaat als je 
hier wat voor voelt en meer wilt weten. 
In het rooster voor de weekendvierin-
gen word je bijvoorbeeld om de 5/6 
weken ingeroosterd waarbij rekening 
wordt gehouden met persoonlijke wen-
sen en omstandigheden.

Een koster uit Langeraar

Kerkbalans 2022
Beste parochianen, begin van het 
nieuwe jaar ontvangt u van ons weer de 
uitnodiging om een donatie te doen aan 
uw kerk in verband met de actie Kerkba-
lans. Afgelopen jaar stond voor ons het 

opknappen van het voegwerk van de 
kerk centraal. Niet alleen werd daar het 
geld voor ingezet maar ook voor de hele 
gemeenschap middels de vieringen, de 
werkgroepen, de koren en noem maar 
op. Helaas wordt door de jaren heen 
de kosten voor onze gemeenschap 
steeds hoger terwijl de inkomsten, die 
onder andere via de kerkbalans binnen 
komen, die hogere kosten niet compen-
seren. Wij vragen u dan ook ruimhartig 
te geven aan de kerkbalansactie voor 
2022. U kunt dat eenmalig doen. Maar 
ook door bijvoorbeeld maandelijks een 
vast bedrag te schenken in plaats van 
een bedrag in eens. Ook een perio-
dieke jaarlijkse schenking behoort tot 
de mogelijkheden, wat u ook nog eens 
een fiscaal voordeel biedt. Mogen wij in 
2022 weer op uw bijdrage rekenen?!

Stilte-en aandacht 
meditatie
Weer een mooi blok stilte-en aandacht 
meditatie is in november afgerond 
waarna we een pauze inlassen in de 
december maand. Wel hebben we op 

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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9 en 10 december twee ontspannen 
klankschalen avonden als thema staan, 
waarbij we voor deelname een bijdrage 
vragen voor de adventsactie. Het steen-
tjes schilderen in oktober bracht, naast 
een mooie ochtend, ook € 40,00 op 
voor stichting Mariposa voor voedsel 
pakketten in Peru. Na de kerstvakantie, 
op 12 januari start weer een nieuw blok 
van 8 stilte- en aandacht bijeenkomsten 
op de woensdagochtend en -avond 
alsook donderdag avond. Mocht je je 
willen aanmelden of heb je vragen? 
Laat het me weten op 06-28256286. Er 
liggen ook folders achter in de kerk in 
Langeraar.

Warme groet, 
Liesbeth van Woudenberg 

Koffieochtend 
‘De Goede Start’
Een werkgroep, waarin vrijwilligers van 
alle kerken in Ter Aar zijn vertegen-
woordigd organiseert wekelijks een 
koffieochtend. Dat doen ze nu al een 
paar weken. Het is iedere maandag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is 
vrij inlopen voor iedere leeftijd. U bent 
welkom voor een lekker kopje koffie. Er 
is gelegenheid voor een goed gesprek, 
zomaar een praatje, een spelletje maar 
vooral om elkaar in een gezellige sfeer 
te ontmoeten. De koffieochtend wordt 
gehouden in Integraal Kind Centrum 
(IKC) ‘De Vaart’ (de nieuwe brede school 
in Ter Aar). Het adres in Beverlanderhof 
28 in Ter Aar. Maar let op !! de ingang is 
aan de Westkanaalweg. Aan het Bever-
landerhof is voldoende parkeergelegen-
heid voor uw auto. 

De koffieochtend wordt uit aangeboden 
door de gezamenlijke kerken van Ter 
Aar. U bent van harte welkom.
Werkgroep koffieochtend

LangeraarH. Adrianuskerk

       Lief en leed

Overleden
3 november  Margaretha Geertuida Maria Mulders- Koeleman 88 jaar
4 november  Johanna Petronella Sassen- van Zoest  83 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Vanaf de Adrianustoren

•  Advent, het eerste kaarsje brandt op zondag 28 november. Het ad-
ventsactieproject 2021 steunt het thema ‘Zorg voor moeder en kind 
in El Salvador’. Elders in het blad kunt u meer lezen over dit project.

• Onze H. Adrianuskerk zal in de Adventstijd open zijn op woensdag-
middag (1,8,15 en 22 december) van 12.00 uur tot 13.00 uur voor 
stilte en aanbidding van Christus in het H. Sacrament. U kunt binnen-
komen en weer gaan wanneer u wilt. Houdt u wel rekening met de 
dan geldende corona maatregelen.

• Het Kindje Wiegen vindt plaats op eerste kerstdag om 13.00 uur. Wij 
hopen dat veel kinderen met hun ouders hierbij aanwezig zullen zijn.

• Tweede kerstdag is de eucharistieviering om 10.00 uur voor de ge-
hele Claraparochie. Pastoor J. Glas zal in deze viering voorgaan.

• Voor het complete overzicht van alle vieringen in onze federatie in 
de kersttijd verwijzen wij u naar het rooster achterin het blad.

• Zaterdag 1 januari 2022, Nieuwjaarsdag, is de viering om 10.00 uur. 
In deze viering zal kapelaan B. van Paassen voorgaan. Na de viering 
kunt u elkaar van harte alle goeds toewensen voor het nieuwe jaar.

• Iedere maandag wordt er vanuit de gezamenlijke kerken van Ter Aar 
en Langeraar van 10.00 uur tot 12.00 uur een koffie ochtend georga-
niseerd. Dit vindt plaats in het nieuwe centrum IKC De Vaart, Bever-
landerhof 28 in Ter Aar. Wees u welkom.

• Verrast door de vele lang houdbare levensmiddelen zoals blikken en 
pakjes soep, jam, hagelslag, tandenpasta, rijst, pasta, noten, wasmid-
delen, pot groenten én de hoeveelheid Douwe Egberts bonnen die 
steeds weer in de bank in het voorportaal van de kerk worden ach-
tergelaten willen wij, namens de Voedselbank, iedereen heel hartelijk 
bedanken. U ziet het niet maar weet wel dat het enorm gewaardeerd 
wordt.

De pastoraatgroep wenst u allen een 
zalig kerstfeest en een gezond en 

gelukkig 2022 toe.
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Informatie
Het tussenblad wordt later gedrukt dan 
de Samenstromen en geeft dus actuelere 
informatie. Het buitenblad naast de zij-
ingang van de kerk kan op elk moment 
worden aangepast en geeft de allerlaatste 
actuele informatie over de vieringen en 
bijeenkomsten in de kerk. U bent dus 
altijd op de hoogte.

secretariaat

Tuingroep
Vindt u de tuinen en het groen rondom 
de kerk en de begraafplaats er ook zo 
netjes uit zien? Dat is het werk van onze 
tuingroep die elke dinsdag samen aan het 
werk zijn. Tussendoor zien we vaak leden 
van deze actieve groep nog even het 
gras maaien of een plant fatsoeneren. Zo 
betrokken zijn zij bij de tuin van de kerk 
en de pastorie en de begraafplaats. Mag 
best eens genoemd worden. Bedankt 
mannen!! Wil je ook bij die gezellige groep 
horen, kom eens langs op dinsdagoch-
tend. Je bent welkom.

BCP

En binnen?
Binnen ziet alles er ook netjes uit dank zij: 
onze kerkwerkers, de bloemengroep en 
de poetsgroep. Woensdag 8 december 
hebben ze weer gepoetst. Alles ziet er 
voor de kerst weer uit om door een ringe-
tje te halen. Voor de advent en kerst is de 
hele bloemengroep weer bezig geweest. 
Alle werkgroepen: Dank je wel!!

BCP

Hoop op een betere wereld 
Tijdens de Adventsactie vragen we aan-
dacht voor de bevolking in het noorden 
van El Salvador, waar veel achterstand en 
armoede is.  Het doel is vanuit het zie-

kenhuis , dat door de Amerikaanse zuster 
Ana Manganaro is opgericht vooral voor 
medische zorg aan zwangere vrouwen en 
jonge kinderen, een bijdrage te kunnen 
leveren aan de armoedebestrijding en 
vermindering van moeder en kindsterfte. 
Er zullen lokalen worden gerenoveerd en 
gebouwd om personeelsleden te kunnen 
trainen om voorlichting en educatie te 
kunnen geven aan ouders hoe ze hun kin-
deren kunnen verzorgen en stimuleren in 
hun zelfontplooiing.  Zoals deze moeder 
die haar kind leert kleuren om de fijne 
motoriek te ontwikkelen. 
Om dit doel te kunnen bereiken vraagt de 
Adventsactie donaties.

Wilt u dit doel steunen, dan 
kunt u uw gift overmaken 
op NL21 INGB 0000 005850 
t.n.v. Vastenactie, in de rode 

wandbussen achter in de kerk of via de 
QR code.

MOV

Kindje Wiegen 
Op het moment dat de kopij voor deze 
uitgave van Samenstromen ingeleverd 
moet zijn is nog niet duidelijk óf/hóe 
Kindje Wiegen in Nieuwkoop dit jaar 
vorm gaat krijgen. We willen, als het maar 
enigszins mogelijk is, iets voor de kinde-
ren organiseren in/bij onze eigen kerk. 
We hopen u snel meer duidelijkheid te 
kunnen geven. Houd de komende tijd ook 
de Rietkraagberichten in de gaten. 

Werkgroep Kindje Wiegen 

Gezinsvieringen
Zondag 28 november was er eindelijk 
weer een gezinsviering in onze parochie-
kern. We staken de eerste kaars op de 
adventskrans aan. Samen gingen we op 
weg naar het kerstfeest.
Kerstavond, 24 december is er in Nieuw-
koop, om 19.00 uur een gezinsviering. We 

vieren samen de geboorte van Jezus. Koor 
De Horizon is van de partij om mooie 
kerstliedjes te zingen.

Na kerst komt de kinderzegen er ook 
weer aan. Op dit moment is de datum 
daarvoor nog niet bekend.

Wij nodigen u van harte uit voor deze 
vieringen en hopen dat velen, vooral ge-
zinnen met jonge kinderen, met ons mee 
komen vieren. 

Zoals u zult begrijpen is alles onder voor-
behoud. Corona kan op alle fronten nog 
roet in het eten gooien. Wij doen ons best 
de vieringen zo corona-proof mogelijk 
door te laten gaan.

Werkgroep GezinsVieringen.

Overuren voor De Horizon
Ook al is De Horizon nog maar met drie 
vrouw sterk, we zingen lekker door. 
Vol passie en toewijding maken we (de 
meeste) vieringen zelf samen met onze 
allerliefste koormoeder Gré. 

De afgelopen weken hebben we werkelijk 
overuren gedraaid in onze kerk. Na de 
zomervakantie zongen we op zaterdag 
11 september. En twee weken later tij-
dens de viering op zondag 26 september 
meteen gevolgd door de week erna op 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

zondag 3 oktober. Dit was de aftrap van de 
Mariamaand en mochten wij zingen tijdens 
een speciale Mariaviering. Wat was dit een 
bijzonder mooie viering! De voorbereiding 
lag in handen van Irma en Bets. Laatstge-
noemde ging ook voor tijdens deze viering. 
De kerk zat lekker vol en de sfeer was 
ontzettend fijn. We vonden het heerlijk om 
alleen maar Marialiedjes te mogen zingen. 
En nog fijner was om de mensen vanuit de 
kerk ook mee te horen zingen!

Ook het weekend daarna mochten we 
zingen tijdens de viering op de zondag 10 
oktober. Ditmaal zongen we als duo. Iets 
wat wellicht nog wel vaker zal gaan voor-
komen aangezien je met z’n drieën heel 
kwetsbaar bent. 

Daarna hadden we twee weekenden rust 
om onze stemmen te sparen. Vervolgens 
hebben we op zondag 31 oktober de 
Mariamaand afgesloten tijdens de viering 
van Allerheiligen. Wederom een mooie en 
drukbezochte viering. De dag erna zongen 
we ook tijdens Allerzielen. Ook bij deze 
viering waren weer veel mensen aanwe-
zig. Heel veel kaarsen op het altaar, mooie 
gedragen liedjes en een unieke sfeer. 
Tot slot zongen we tijdens de viering van 
zaterdag 13 november. Een mooie viering 
in een koude kerk. Helaas liet de verwar-
mingsinstallatie ons in de steek maar met 
jas aan was het goed te doen. 

De afgelopen twee maanden hebben 
we 7 keer gezongen en nu hebben onze 
stemmen eventjes rust. We gaan ons 
klaarmaken voor kerst. We zullen zien 
wat de maatregelen ons gaan brengen 
maar we hopen van harte dat de komen-
de vieringen gewoon door mogen gaan.
Wij hopen dat wij u allen mogen verwel-
komen in een volle kerk op zondag 19 
december, tijdens de gezinsviering op 
kerstavond en eerste kerstdag met het 
Kindje Wiegen.

De Horizon, Carola van Heusden

Bedevaart Lourdes
Als corona niet dwars ligt gaan we van 20 
t/m 28 september 2022 weer op bede-
vaart naar Lourdes vanuit Nieuwkoop.

U leest er meer over op de algemene 
pagina’s.

Werkgroep bedevaart Nieuwkoop-Lourdes

Foto van boven

Een prachtige foto van de kerk gemaakt 
door Peter Baas. Zó kijkt Onze Lieve Heer 
dus van boven op onze kerk.

Redactie

Fred Thijssen wint 3e 
klaverjasavond! 

Op vrijdag 12 november was het bijzon-
der gezellig in het Parochiehuis. Maar 
liefst 38 kaarters waren op de derde kla-
verjasavond van het Activiteitencomité af-
gekomen. Ook dit keer zagen we diverse 
nieuwe gezichten. Leuk dat u ons weet te 
vinden! Na 3 potjes kaarten werd de top 5 
van de avond in het zonnetje gezet. Fred 
Thijssen sloot de avond als winnaar af 
met een ongekend hoge score van 5.725 
punten! Nummer 2 werd Jan Verhage met 
5.693 punten; 3e werd Joke van Veen met 
5.425 punten. Nummer 4 was Kees Offer-
man (5.416 punten) en nummer 5 werd 

Ries Pieterse met 5.322 punten. Voor Ries 
was het extra bijzondere prestatie .... hij 
zat nu voor de 3e keer op rij in de top 5. 

Lijkt het u leuk om ook een keer een 
kaartje te leggen? Onze volgende kaart-
avonden zijn op 17 december, 14 januari, 
11 februari, 11 maart en 8 april. Gezien 
de huidige omstandigheden zijn de avon-
den natuurlijk onder voorbehoud. Als de 
coronamaatregelen het toestaan gaan de 
avonden door. We starten dan om 20.00 
uur; inloop vanaf 19.40 uur. Deelname 
kost EUR 3,50 per keer. 

Activiteiten Comité 

KOOR ALLEGRO
Helaas gooide perikelen rond corona roet 
in het eten. 21 november konden wij de 
viering niet verzorgen. Gelukkig werd dit 
weer goed opgepakt door een organist, 
die de muzikale omlijsting voor zijn reke-
ning heeft genomen.
We hopen op eerste kerstdag wel een vie-
ring te kunnen verzorgen met een nieuwe 
pianiste. Het koor is heel blij dat zij heeft 
toegezegd om ons te begeleiden. Nieuws-
gierig, wie het is….. kom dan luisteren, 
zingen en bidden op 25 december.
Op Oudjaarsavond zal koor Allegro om 
19.00 uur zingen. In januari zullen we op 
zondag 23 januari om 9.15 uur present zijn.

Terwijl dit stukje kopij wordt gemaakt, 
zijn er inmiddels weer extra coronamaat-
regelen nodig om het virus de kop in te 
drukken. Nu gaan we ervan uit dat we 
met kerst kunnen zingen. Mocht dit niet 
lukken, dan wensen wij u van deze plaats 
alvast een goede kersttijd toe en de aller-
beste wensen voor het jaar 2022.

Joke van Tol, namens het bestuur, dirigent 
en koorleden van Allegro.

       Lief en leed

Overleden
13 oktober  Nico Bijlmeer 85 jaar
11 november Adriaan Hoek 86 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Vol verwachting klopt 
ons hart.......

Zou hij dit jaar wel kunnen komen?  Zou 
corona weer geen roet in het eten gooi-
en zodat Sinterklaas niet kan komen? 
Dat hopen we toch maar niet.

Toch zijn alle kinderen én grote men-
sen, wel of geen Sinterklaas, van harte 
welkom op zondag 5 december om 
11.15 uur in de kerk.

Bij belangrijke feesten zoals Sinterklaas, 
kerst en Pasen is er een kinderwoord-
dienst. De kinderen komen met hun 
ouders of verzorgers naar de kerk en 
worden welkom geheten. Daarna gaan 
ze met de begeleiding van de kinder-
woorddienst naar de pastorie om het 
verhaal van die zondag te horen en 
daarbij een passend knutselwerk te 
maken.

Na de preek komen de kinderen terug 
in de kerk en mogen dan vertellen aan 
de voorganger waar ze het over gehad 
hebben en laten aan de overige kerk-
gangers zien wat ze gemaakt hebben.
De rest van de viering blijven ze in de 
kerk.

Hartelijk welkom bij de 
Kinderwoorddienst 
Voor alle kinderen vanaf groep 1 t/m 
groep 8  van de basisschool In de Sint-
Nicolaaskerk: (Rooms-Katholieke kerk 
aan de Dorpsstraat 41 te  Nieuwveen). 
Zondag  5 december aanvangstijd van 
de dienst is: 11.15 uur. Op zondag 5 
december a.s.  is het 2e advent en feest 
van de patroonheilige: Sinterklaas is 
uitgenodigd om een bezoek te brengen 
aan onze kerk.  We hopen dat jullie ook 

allemaal komen, dan gaan we er met z’n 
allen een gezellige kinderwoorddienst 
van maken, een verhaal lezen en mooie 
knutsels maken, en daarna gaan we 
zien of de Sint komt…… 

Groetjes,
Werkgroep kinderwoorddienst

Kerststallen in het zicht! 

In het jaar 1223 begon de heilige Fran-
ciscus van Assisi met het uitbeelden van 
een levende kerststal.

Het uitbeelden van het verhaal van de 
geboorte van Jezus zien we vandaag de 
dag nog steeds terug in veel huizen en 
natuurlijk in onze kerk.

U kunt ook een bijdrage leveren aan de 
kerstsfeer in het dorp door uw kerststal 
of tafereel zichtbaar te plaatsen vanaf 
de openbare weg. Denk hierbij aan de 
vensterbank, naast de voordeur of een 
ander mooi plekje! 

Wellicht kunnen we hier een mooie tra-
ditie van maken in Nieuwveen.

Met vriendelijke groet,
Mirjam Hoogervorst, Tinie Bon,
Astrid van Ruler 

Annulering Kindje 
Wiegen 2021 Nieuwveen 
Helaas zal er ook dit jaar geen Kindje 
Wiegen plaatsvinden in de Katholieke 
Kerk in Nieuwveen. Gezien de huidige 
coronamaatregelen en de druk op de 
zorg, achten wij het niet gepast en ver-
antwoord om dit evenement te laten 
plaatsvinden.

We wensen iedereen een gezonde en 
liefdevolle kerst en een gelukkig 2022.

Simone Hoogervorst 

Oecumenia
Jammer genoeg heeft het team van Oe-
cumenia wegens de coronamaatregelen 
moeten besluiten dat het kerststukje 
maken op 8 december niet door kan 
gaan.

Allemaal gezellige kerstdagen gewenst 
en een gezond 2022 .

Tot ziens, team Oecumenia  

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week december en januari
Eucharistieviering  dinsdag 7 december 9.00 uur
Eucharistieviering dinsdag 22 december 9.00 uur
Eucharistieviering  dinsdag  4 januari 9.00 uur

Clara parochie 
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Kerstconcert
Op het inlegvel wat in de Samenstro-
men van november bijgevoegd was, 
heeft u kunnen lezen over de gastvrij-
heid in de kerk. Wij zijn samen kerk en 
willen graag meer contact met de me-
demens.

Hoe? Gewoon met elkaar in contact te 
komen en wie weet komt u met een 
schitterend idee, waar wij niet aan ge-
dacht hebben.
Corona of niet: wij moeten plannen en 
zo staat er een Kerstconcert op het pro-
gramma.

Dit is op zondag 19 december van 14.00 
tot 15.00 uur in onze kerk. Muziekver-
eniging Aer en Amstel verzorgt het con-
cert, iedereen is van harte welkom.
Hopen en bidden dat het door mag 
gaan.

Zilverpoetsen
Het wordt weer kerstmis, dus het zilver 
in de kerk moet weer gaan glimmen. 
Heeft u zin in poetsen, kom dan 7 de-
cember om 13.30 uur naar de pastorie. 
Voor materiaal en koffie wordt gezorgd.

De tuin
Vorige keer meldden we enthousiast 
dat het hek tussen de pastorietuin en 
het terrein van Ipse de Bruggen altijd 
open is om de Mariagrot  te bezichtigen. 
Het hek is helaas gesloten tot 1 april 
2022. Wel kunt u de Mariagrot bezichti-
gen via het terrein van Ipse De Bruggen

Geef vandaag voor de 
kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan! 
In januari gaat Actie Kerkbalans weer 
van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Tij-
dens deze actie krijgen alle leden van 
onze H. Nicolaas kerk een brief met het 

verzoek voor een jaarlijkse financiële 
bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 
weer op u mogen rekenen! 

Eind januari ontvangt u daarom een 
brief met het verzoek om bij te dragen. 
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen en 
plannen maken voor de toekomst. Zoals 
het komend jaar de verbouwing van de 
pastorie en ruiming van een gedeelte 
van de begraafplaats.

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons maar 
ook voor de generaties na ons van 
grote waarde. Zeker na een ingewik-
kelde coronatijd willen we als kerk nu 
weer vooruit. Om ook in de toekomst 
van betekenis te zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Om 
te zorgen voor ouderen en jongeren 
waar nodig. Om uitnodigend te zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben. Om gastvrij te zijn en ieder 
in onze kerk welkom te heten. 
Door vandaag te geven, maken we de 
kerk van morgen mogelijk.

Daar hebben we uw steun bij nodig. 
Want als kerk krijgen we geen subsidie. 
De financiële bijdrage van onze leden 
is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze parochianen ieder 
jaar om een bijdrage vragen.

Beheercommissie Nieuwveen

Lief en leed

Overleden
25 oktober  Cornelis Anthonius Ran     92 jaar
9 november  Franciscus van den Berg     90 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

H. Nicolaaskerk Nieuwveen
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Martinus feliciteert en 
deelt mee…                               

Op dinsdag 2 november herdachten we 
tijdens Allerzielen onze dierbaren die 
ons in het afgelopen jaar zijn ontval-
len. Pastor Heleen en Hennie noemden 
hun namen en vertelde iets over wie zij 
waren en hoe wij hen herinneren. Voor 
eenieder werd een kaars aangestoken. 
Veel familieleden waren hierbij uitge-
nodigd en aanwezig. Na afloop kregen 
zij de kaars en een witte roos mee naar 
huis. Na de viering bezochten wij ons 
met waxinelichtjes verlichte kerkhof 
om de graven te zegenen. Dank aan de 
RockSolid jongeren en begeleiders voor 
het aansteken en neerzetten van de 
lichtjes. Het is inmiddels een hele mooie 
en warme traditie geworden om op deze 
manier te herdenken.

Op 14 november vierden we het Marti-
nusfeest. Helaas minder uitbundig dan 
verwacht omdat het, gezien de oplopen-
de besmettingscijfers, ons niet verstan-
dig leek om met twee volledige koren op 
het priesterkoor te staan. Ook ging het 
koffiedrinken na de viering en de paro-
chievergadering om die reden niet door. 
Wat wel doorging was de uitreiking van 
de Martinuspenning. Dit keer aan twee 
personen: Cor en Corrie van Koppen. De 
beide echtelieden zingen al vele jaren 
bij Cantabo, helpen bij het invouwen en 

verspreiden van de Samenstromen en 
Cor is daarnaast de vaste kruisdrager 
tijdens uitvaarten en collectant tijdens 
de avondwakes. Ook zingt Cor tijdens de 
Gregoriaanse missen. Twee vrijwilligers 
om trots op te zijn. Onze parochiekern 
drijft op onze vrijwilligers die vaak stille-
tjes hun werk doen en van onschatbare 
waarde zijn.   

We zijn inmiddels weer aangekomen 
in de donkere dagen voor kerst. Voor 
de één een periode van gezelligheid, 
lichtjes in de tuin (het één is niet afhan-
kelijk van het ander!), voor de ander een 
periode van melancholie, weemoed of 
misschien wel eenzaamheid tijdens de 
lange donkere avonden. De etalages lig-
gen vol met verleidingen om de dertien-
de maand te besteden. Voor de mensen 
die minder te besteden hebben kan dit 
extra confronterend zijn of een reden 
om er niet op uit te gaan. Een bezoekje, 
een kaartje of een kleine attentie kan 
"de ander" het gevoel geven er toch bij 
te horen.

Tijdens de advent bereiden wij ons voor 
op het feest van de Geboorte. Wij zijn 
verheugd dat ook de basisschool weer 
een kerstviering verzorgt, pastor Van de 
Reep gaat hierin voor. Of de viering in 

de school of in de kerk wordt gehouden, 
was bij het schrijven van dit stukje nog 
niet bekend. Hoe de decembermaand er 
verder uit gaat zien is ook nog onzeker. 
Wordt het een herhaling van vorig jaar 
waarin weinig mocht, worden de huidige 
beperkingen voortgezet of veranderen 
de inzichten en gaat alles weer van slot? 
Vooralsnog gaan we er vanuit dat in 
onze kerken de kerstvieringen gewoon 
doorgang vinden. Dit is op kerstavond 
om 21.00 uur een Woord en gebedsvie-
ring met pastor Heleen en Waimbaji en 
op eerste Kerstdag om 11.15 uur een 
Woord en gebedsviering met diaken Van 
Aarle en Cantabo. Misschien moeten we 
wel terugvallen op het vooraf aanmel-
den om te grote drukte te vermijden. 
Houd dus de publicaties in de gaten! Op 
Tweede Kerstdag is om 10.30 uur Kindje 
Wiegen voor de kinderen. Daarna is de 
kerk elke dag tot oudjaar van 14.00 uur 

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk



19SAMENstromen • dec/jan 2022

tot 16.00 uur open om de kerststal te 
bewonderen.

Traditioneel sluiten we het jaar af op 31 
december met een woord– en gebeds-
viering met pastor Heleen en Waimbaji.
Met de kerst in aantocht starten ook de 
voorbereidingen voor de bouw van de 
kerststal. Vorig jaar is er een mooie stal 
buiten gebouwd die veel bekijks had. 
Dit jaar staat de stal weer binnen. Jan 
van Capel bedenkt hoe de stal er dit jaar 
uit komt te zien, komen er dakpannen 
op of riet, hij verzamelt materialen en 
tovert de hele kerk om tot een groot 
kersttafereel. Linksvoor een woestijn 
met oase voor de koningen met hun 
kameel, rechtsachter een groepje scha-
pen met hun herder en voorin de kerk 
de stal met de ster en de engel er boven. 
Jan maakt er elk jaar veel werk van en 
veel mensen komen in de week tussen 
kerst en oudjaar de stal bewonderen 
tussen 14 uur en 16 uur. Jan zoekt nog 
helpende handen die in de twee weken 
voor kerst een poosje willen helpen. 
Aanmelden kan bij Jan van Capel of het 
parochiesecretariaat, of loop gewoon 
binnen als Jan bezig is.

Bestuurlijk buigen de BCP en Pasto-
raatsgroep over de vitaliteit van onze 
parochiekern. Waar liggen onze kansen 
en wat zijn de gevaren. Het kerkbezoek 
loopt net als in alle andere kernen terug, 
de gemiddelde leeftijd van de kerkgan-
gers loopt op. Hoe zijn we meer uitno-
digend en inspireren we meer mensen? 
Hoe willen wij als parochiegemeenschap 
in de maatschappij staan en hoe maken 
wij onze kern gereed voor de toekomst? 
Hoe betrekken we de jeugd en de jonge 
gezinnen weer bij de kerk? Vraagstukken 
die niet zo maar 1-2-3 te beantwoorden 
zijn. 

Vanuit het boek De Missionaire Parochie 
van de Canadese priester Father Mallon 
worden er ideeën aangereikt hoe van 
onderaf de gemeenschap kan worden 
uitgebouwd. Sommige van deze ideeën 
kunnen ook in Noorden werken, an-
dere weer niet. Inmiddels zijn er Alpha-
avonden gestart, dit zijn laagdrempelige 
gesprekken in kleine groepjes over 
geloven en wat dit voor je betekent in 

je dagelijkse leven. De deelnemers zijn 
zeer enthousiast, meer informatie kan 
pastor Heleen geven. 

Ook de dinsdagavondmeditatiegroep 
die destijds door pater Koster is gestart 
is zo’n initiatief van onderaf wat steeds 
meer deelnemers heeft (elke dinsdag-
avond van 19.00 uur tot 19.30 uur, in-
loop vanaf 18.45 uur). 
Door de besturen wordt ook gekeken 
naar de inbreng van de koren tijdens de 
vieringen. Met de koren, dirigenten en 
organisten proberen we in alle week-
endvieringen muzikale ondersteuning te 
geven. Door hierin af te wisselen probe-
ren we voor ieder wat wils te bieden. 

We hebben een grote kerk met veel 
zitplaatsen. Tijdens de vieringen zit 
iedereen verspreid. In coronatijd is dat 
veilig, maar is eigenlijk ook heel onge-
zellig. Hoe krijgen we iedereen zover dat 
ze een beetje voorin gaan zitten, op een 
gemiddelde zondag passen alle kerk-
gangers gemakkelijk voor de tweede 
pilaar. Voor het gemeenschapsgevoel 
zou dat veel beter zijn. 

Dit zijn zomaar een paar punten waar 
we naar kijken. Er zijn er veel meer en 
u kunt ons ongetwijfeld op nog meer 
ideeën brengen. Spreek de bestuursle-
den gerust aan of doe een briefje in de 
brievenbus bij de kerk.

De Pastoraatgroep

Kindje Wiegen

Wanneer: Tweede kerstdag 
 om 10.30 uur
Waar:  St. Martinuskerk in Noorden

Er wordt weer een leuk kerstverhaal 
gespeeld door kinderen en levende 
dieren! Kom gezellig met je broertjes, 
zusjes, papa, mama, opa en oma naar 
het jaarlijkse kindje wiegen.

Samen gaan we liedjes zingen en naar 
het kerstverhaal luisteren en kijken. 
Graag tot dan! Lijkt het je leuk om mee 
te doen?  We zijn op zoek naar:
Schaapjes, herders, engeltjes, bode, 3 
koningen en een ster (bij voldoende 
animo kinderen voor het koor).

Meld je aan bij Laura (moeder van 
Taro en Feline) via de email: 
lauravannoort@gmail.com 

Regenboogviering 
30 januari
Op zondag 30 januari om 10.00 uur 
willen we alle kinderen met hun ouders 
uitnodigen voor de Kinderzegen-Viering.

Bij de viering zal ook Pastor van de Reep 
aanwezig zijn om de kinderen te zege-
nen. Verder gaan we er een bijzondere 
viering van maken met veel zingen en 
natuurlijk mogen de kinderen ook weer 
een kaarsje aansteken. 

Werkgroep Regenboogviering

H. Martinuskerk Noorden
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Op weg naar kerst 

Hoera er is weer een viering voor de 
peuters en kleuters! 
Beste opa's, oma's, mama's, papa's, 
broertjes en zusjes, hebben jullie het 
gehoord?  Hebben jullie gezien dat het 
alweer heel donker wordt?  Gelukkig 
zien we de stralende sterren aan de 
hemel.  Wij kunnen samen met jullie de 
lichtjes aansteken op weg naar kerst. 
Eerlijk gezegd hebben wij het gemist. 
Jullie ook? Dus wij gaan aan de slag om 
er een gezellige middag van te maken. 
En we zouden het fijn vinden als jullie 
ook komen. Want dan wordt het echt 
een mooi en groot feest. Wij gaan dit 
feest vieren op Zaterdag 18 december 
van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
Kom jij ook ?  

De werkgroep Linda, Pia en Rosa 
( bij vragen email: piavoorn@gmail.com )

Kerstmis  
Sint is in het land. Over een paar da-
gen viert hij hier zijn verjaardag, maar 
daarna maken we ons op voor Kerstmis. 
Hoewel er weer nieuwe coronamaat-
regelen zijn afgekondigd, proberen we 
toch om er met elkaar het beste van te 
maken. En al loopt het huis misschien 

niet zo vol als we gehoopt hadden, we 
maken het toch gezellig. Lekker op tijd 
de kerstboom zetten (ik zag er al één 
voor 10 november) de kerststal neerzet-
ten, kaarsjes op tafel. 

Juist in deze moeilijke tijd is het be-
langrijk dat we ons verbonden voelen 
met elkaar, dat we er samen doorheen 
proberen te komen. Ook in de kerken 
wordt het weer sfeervol. Hoe de toe-
stand ook zal zijn eind december, we 
versieren de kerk zoals we dat altijd 
gedaan hebben. Onze kerk heeft ook 
die mooie kerstgroep die elk jaar buiten 
voor de Orangerie staat opgesteld. De 
ster wordt op de toren gehangen en 
wenkt ons om te komen naar de stal 
van Bethlehem. Waar het kind Jezus 
wordt geboren, daar zijn we welkom. 
Komt u ook?

Lourdesgrot   
Wie nu het dorp doorfietst, richting 
Noordeinde, kan het niet ontgaan zijn. 
Bij de brug van onze kerk staat een 
splinternieuw bord, dat verwijst naar 
de Lourdesgrot. Het oude bord was 
zo langzamerhand wel aan vervanging 
toe, het houtwerk was zwaar aange-
tast, de omlijsting hing er zo’n beetje 
los omheen, kortom, het was niet veel 
meer. Het was een parochiaan ook niet 
ontgaan en deze parochiaan heeft een 
nieuw bord geschonken. Wat is het 
hartverwarmend als zoveel mensen 
anoniem een grote of kleine bijdrage 
geven om onze Lourdesgrot te laten 
restaureren en nu dus ook, belangeloos, 
een goed zichtbaar bord te laten ma-
ken, dat de aandacht op onze Lourdes-
grot vestigt. We hebben toch al niet te 
klagen over aanloop bij de grot en met 

dit bord bij de brug zou het zomaar veel 
meer bezoekers kunnen trekken. Gulle 
gever: hartelijk dank!

Revival  
U weet het vast nog wel: koor Revival 
werd vorig jaar getroffen door het coro-
navirus. 14 koorleden raakten besmet, 
van wie sommigen echt behoorlijk ziek 
zijn geweest. Lange tijd werd er niet ge-
zongen of gerepeteerd, de schrik zat er 
goed in. Vanaf september werd er weer 
gerepeteerd, eerst de ene helft van 
het koor, dan een kopje koffie, waarna 
groep 1 op huis aan ging, en vervolgens 
startte groep 2. Afwisselend verzorgden 
beide groepen de zang in de vieringen. 
Iedereen was zo blij weer te kunnen 
zingen. Groot was de schrik dan ook, 
toen er half november weer iemand 
besmet bleek te zijn. Wat doe je dan als 
bestuur? Anders dan onze regering zo 
nu en dan doet, neemt het bestuur van 
Revival een drastisch besluit: We leggen 
de zaak weer stil. Hoezeer je gevoel hier 
ook tegenin mag gaan, de beslissing is 
te rechtvaardigen en waarschijnlijk de 
beste die je op dit moment kunt nemen. 
De viering van 7 november, die door ve-
len als warm en sfeervol werd ervaren, 
is voorlopig even de laatste geweest. 
Hopelijk is alles weer snel rustig en kan 
Revival zich toch gaan voorbereiden op 

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 3 december 9.00 uur  Eucharistieviering met pastoor Glas 
Vrijdag 17 december 9.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
Vrijdag 14 januari 9.00 uur  Eucharistieviering met kapelaan van Paassen
Vrijdag 28 januari 9.00 uur  Eucharistieviering met pastoor Glas
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H. Johannes Geboortekerk Zevenhoven

de kerstviering die door hen verzorgd gaat 
worden. We duimen met jullie mee dat het 
aantal besmettingen niet toeneemt.

Kerkbalans 2022
Wat gaat een jaar toch snel. Maar het is 
toch echt waar: de actie Kerkbalans komt 
er al weer aan. Tussen 15 en 29 januari 
zult u weer de bekende envelop in uw 
brievenbus vinden, daarin gedeponeerd 
door één van die trouwe kerkbalanslopers 
die al jaren lang langs de deuren gaan om 
enveloppen weg te brengen en weer op 
te halen. Geef vandaag voor de kerk van 
morgen, dat is dit jaar het thema. Want 
kerken willen ook voor de volgende gene-
raties van betekenis zijn. Vindt u de enve-
lop op de mat, vul dan gauw het formulier 
in en zet de retourenvelop klaar, zodat de 
vrijwilliger niet te lang hoeft te wachten 
of nog een keer terug moet komen. Onze 
penningmeester hoopt op een mooie op-
brengst, zodat hij ook het komende jaar 
de eindjes weer aan elkaar kan knopen. 
Mogen we op u rekenen?

Orangerie activiteit
Donderdag 16 december gaan we om 
14.00 uur een kerststukje maken. Neem 
eventueel een eigen bakje/mandje mee 
en je snoeischaar. Wij zorgen voor groen, 
oase en versierselen. De kosten zijn 8 
euro. Opgeven bij Joke jokevtol@gmail.
com of tel. 0172-539748 voor 13 decem-
ber. 

Op donderdag 27 januari 2022 gaan we 
een kaart maken.(felicitatie, beterschap). 
We starten om 14.00 uur en er zullen voor-
beelden en uitleg zijn. Neem hiervoor een 
klein schaartje, snijmat, mesje en liniaal 
mee. De kosten 4 euro. Uiteraard zal er 
koffie/thee zijn. Opgeven voor 24 januari 
bij Joke, jokevtol@gmail.com of tel 0172-
539748. We hopen natuurlijk dat we deze 
activiteiten kunnen laten plaatsvinden 
ondanks de coronamaatregelen. Anders 
willen we u alvast van deze plaats Fijne 
feestdagen wensen en een Creatief 2022!

Gerda, Joke en Gerda

       Lief en leed

Overleden
21 oktober   Pierre van der Meer     67 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

KERST

Kerst komt al snel dichterbij
wat we dan vieren

leeft dat nog bij jou en mij?
We zijn zo druk met allerlei zaken

waar het echt om gaat
kan gemakkelijk op de achtergrond raken.

De geboorte  van Jezus “Gods Zoon op aarde”
is zó bijzonder!  Maar… 

beseffen wij nog wel de echte waarde?
Staan wij nog stil bij dat grote wonder?

of denken wij:
“Ach, we kunnen wel zonder!”

Is de grote misvatting in deze tijd
ik heb God niet nodig

Het gevolg: je raakt de verbinding met Hem kwijt.
Maar als je heel eerlijk bent naar jezelf toe

dan besef je heus wel
“Zonder God leven”, ik zou niet weten hoe!

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Laten wij deze Kerstdagen en de komende tijd
de rust en stilte opzoeken

en moge wij dan Gods Vrede en Liefde ervaren!

Dorothé Klein-Verdel
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Welkom bij parochiekern Hoogmade-
Woubrugge. De adventstijd is begonnen. 
We worden geconfronteerd met corona-
maatregelen als het invoeren van de 1,5 
meter regel. We weten op het moment 
van schrijven nog niet wat de maatre-
gelen aan het einde van december zul-
len zijn. Houdt daarom de wekelijkse 
nieuwsbrief in de gaten of de mededelin-
gen na de wekelijkse viering.

Eucharistieviering en 
herdenking van de 
kerkbrand

Op zondag, 7 november werd tijdens de 
eucharistieviering in het Drieluik twee 
belangrijke dingen herdacht. Namelijk 
de komst van de Ierse monnik Sint Willi-
brord over zee, die het Christelijk geloof 
kwam verkondigen in Nederland. En het 
feit dat wij ons geliefde kerkgebouw van 
Hoogmade alweer twee jaar moeten 
missen.

Vele gelovigen waren gekomen om dit 
samen te herdenken. Er moesten stoe-

len bijgezet worden om iedereen van 
een plaatsje te kunnen voorzien. Hier-
door was goed te merken dat iedereen
vurig hoopt op een herstel van de O.L.V. 
Geboortekerk.

Pastor van der Bie legde de parochia-
nen uit dat nu er een definitief ambi-
tieplan is gestuurd naar het bisdom en 
dat we de komende weken in spanning 
afwachten. Hij citeerde een bijbelschrift 
wat in het ambitieplan is opgeschreven: 
“In Nehemia 2:17 staat het als volgt ver-
woord: “Maar nu zei ik tegen hen: u ziet 
in welke ellende wij verkeren, Jerusalem 
ligt in puin en de poorten zijn in vlam-
men opgegaan. Laten we de stadsmuur 
weer opbouwen, zodat we niet meer 
het mikpunt van spot zijn.” 

Nu zit ik zelf in de beheercommissie, en 
weet ik dat we nog geen definitief ja van 
het bisdom hebben. Toch merk ik dat ik 
op dat moment aan de pastor zijn lip-
pen hang, hopend dat hij een verrassing 
heeft voor ons, en dat hij aan het eind 
van de viering zegt dat onze kerk her-
bouwd wordt… Helaas, we zullen geduld 
moeten hebben.

Bij de uitgang kregen de parochianen 
een roos en “gebedskaart tot opbouw 
van de geloofsgemeenschap en de kerk” 
mee. Hiermee kan thuis vurig gebeden 
worden tot Maria om aan haar Zoon te 
vragen of hij aan onze geloofsgemeen-
schap wil denken.

Zelf heb ik samen met een aantal me-
deparochianen onze roos aan ons kerk-
gebouw opgedragen. Hopend dat zij 
spoedig weer net zo mooi in bloei komt 
te staan als deze prachtige rozen…

Mariska van Leeuwen

Allerzielen
Zondag 31 oktober: Na een mooie Al-
lerheiligenviering was het de beurt aan 
de pastoraatgroep om ’s middags bij 

het hek van de kerktuin parochianen 
welkom te heten om een bezoek aan 
het graf van een dierbare te brengen. 
Jeanne Borst had het voorwerk gedaan 
en de graflichten van een sticker met 
tekst voorzien. Liesbeth van der Star en 
ik verwelkomden de bezoekers die het 
slechte weer trotseerden en met para-
plu en brandend lichtje naar de graven 
gingen. Het regende behoorlijk en Mi-
chel Volwater, die ook deze keer voor 
passende muziek zorgde, installeerde 
een zeil bij het hek, zodat we enigszins 
droog stonden. Er waren toch nog aar-
dig wat mensen gekomen. Al met al een 
geslaagde middag, mede met dank aan 
Michel.

Maandagavond 1 november werden de 
overledenen herdacht tijdens de Al-
lerzielen gebedsviering in de PKN-kerk 
aan de Does. Wederom mochten we 
gebruik maken van hun gastvrijheid. De 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

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

families van diegenen die het afgelopen 
jaar overleden zijn, waren uitgenodigd 
en bij het oplezen van hun namen werd 
er een kaars aangestoken en een roos 
in een vaas gezet door één van de fami-
lieleden. Verder werden er vele namen 
herdacht van de ingestuurde intenties. 
Pastor Marjo Hoogenbosch ging voor 
en met muzikale begeleiding van zang-
groep Inspiratie werd het een viering 
waar we met een goed gevoel op terug 
kunnen kijken. Na afloop werd er in 
stilte een tocht gemaakt naar het ver-
lichte kerkhof. Met dank aan de mensen 
van groot onderhoud die, zoals elk jaar, 
voor de verlichting zorgden. 

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

Wat ik doe….. 
Iedere parochiekern draait op vrijwil-
ligers. Deze groep mensen zet zich in 
voor het reilen en zeilen van de geloofs-
gemeenschap. In diverse taken: van 
koster tot lector, van bloemensteker tot 
lid van de beheercommissie. We reizen 
door onze parochiekern en vragen: Wat 
is uw taak in de parochiekern? In deze 
Samenstromen het secretariaat, de on-
misbare spin in ons web.

Uit de veranderde wereld van een 
secretariaatsmedewerker van de pa-
rochiekern; Van: nog geen e-mails, dus 
alleen nog maar brievenbuspost en 
correspondentie naar: nu bijna alles 
digitaal en op de pc. 

Dinsdag ‘s morgens tussen 8.30 uur en 
12.30 uur zijn wij, de vrijwilligers, aan-
wezig in de pastorie op Kerkstraat 57 te 
Hoogmade, voor de werkzaamheden 
en buiten die tijd bereikbaar via e mail: 
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.
nl. Maar de openingstijd voor telefo-
nisch contact (071-5018237) en bij ons 
langskomen, is tussen 9.30 en 10.30 
uur. Wij willen u van harte ontvangen en 

te woord staan. Wij zijn de ‘spin in het 
web’. Onze taak is communiceren naar/
met alle werkgroepen, met pastoor en 
pastorale beroepskrachten, pastoraat-
groep, beheercommissie, parochiebe-
stuur, bisdom enzovoorts.

Wij doen de administratie van de sa-
cramenten, zoals dopen, Eerste Heilige 
Communie, H. vormsel, huwelijk, zowel 
in de kerkelijke boeken handmatig, 
als in het digitale ledenbestand. Ook 
andere wijzigingen in ledenbestand 
zoals verhuizingen en de registratie van 
overleden parochianen. Wij maken het 
overzicht van de roosters voor alle zon- 
en feestdagen voor koren, kosters, lec-
toren, koffiegroep, zaalteam en BHV’ers. 
Maandelijks zorgen wij voor het inlegvel 
in parochieblad Samenstromen met 
de gegevens van de vieringen van die 
maand, en de aanvullende berichten 
van onze parochiekern.

Iedere week wordt er een programma-
blaadje voor voorganger, lector, en kos-
ters gemaakt waarop laatste eventuele 
wijzigingen en mededelingen voor die 
zondag.
 
De liedblaadjes van de koren en zo 
nodig de lezingen voor die zondag 
worden gekopieerd, en voor bijzondere 
vieringen worden liturgieboekjes ge-
maakt en gekopieerd. De opgegeven 
misintenties, noteren we in de agenda 
en worden in het programmablaadje 
opgenomen. Wij beheren archiefzaken, 
bestellen zondags missaaltjes, en hou-
den vrijwilligerslijsten bij. Onze taken/
werkzaamheden zijn dynamisch, afwis-
selend en meestal met pieken en dalen 
wat betreft werkdruk. Ooit was het werk 

genoeg om twee mensen bezig te hou-
den, nu zijn we met z’n vieren! 

Suzan Nieuwenhuizen, Els de Groot, Tony 
Kraan en Gerda Lieverse

Schoenendoosactie 

Ook dit jaar hebben we weer meege-
daan met de schoenendoosactie. Het is 
hartverwarmend hoe spontaan mensen 
geven voor deze actie. Twee dames uit 
Langeraar hadden over de actie gelezen 
in de Samenstromen zij gingen spon-
taan dassen breien en knikkerzakjes 
haken en naaien. Van Hanneke Stigter 
kreeg ik meer dan 1000 knikkers daar-
mee heb ik 20 knikkerzakjes kunnen 
vullen. Een mevrouw uit Roelofarends-
veen had nog een schoenendoos. Twee 
enthousiaste kleinkinderen die kwamen 
met een goed gevulde schoenendoos. 
Op de basisschool Ter Does zijn ook nog 
15 dozen ingeleverd. Maar uw gaven in 
de collecteschaal, voor het versturen 
van de schoenendozen, was helemaal 
geweldig: € 150,- en we kregen ook nog 
een mooie bijdrage van Charitas. Uit-
eindelijk heb ik 47 schoenendozen weg-
gebracht voor deze actie. Dank u wel 
namens al die blije kinderen.

Namens de pastoraatgroep, Jeanne Borst

We wensen u een inspirerende Advents-
tijd en op naar een Zalig Kerstfeest.

       Lief en leed

Overleden
7 oktober  Jacoba Cornelia den Haan-van der Hoorn 97 jaar
18 oktober  Anna Maria Neijman  69 jaar
25 oktober  Nick Frederik Max van der Schoot  25 jaar
1 november  Cornelis Martinus Noordermeer  62 jaar
9 november  Jacobus Johannes (Koos) Riem  76 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Beste medeparochianen,
Afgelopen jaar is er veel gedaan aan 
onderhoud. Er is door de vrijwilligers 
een enorme klus verzet, de riolering van 
de pastorie is vervangen, de paden op 
het kerkhof verbreed, er is een stiltetuin, 
strooiveld aangelegd, alle lampen in de 
kerk zijn vervangen door ledverlichting, 
ventilatoren opgehangen voor een bete-
re warmteverdeling in de kerk. Ook is de 
aanbesteding rond voor een nieuwe ge-
luidsinstallatie die in 2022 geïnstalleerd 
gaat worden. Dit is een lijst van klussen 
buiten het reguliere onderhoud. Dit had 
niet gelukt zonder onze vrijwilligers, 
waar wij erg dankbaar voor zijn.

Ook de BCP en de PG hebben er een 
aantal taken bij gekregen.  

Komend jaar komt er zowel voor de BCP 
als de PG een aantal uitdagingen op hun 
pad die veel tijd en energie gaan vergen 
van deze relatief kleine groep mensen. 
Dit betreft uitvoer geven aan het strate-
gisch beleidsplan ‘Ruimte om te groeien’ 
en een nieuwe aanpak van de Actie 
Kerkbalans.

Strategisch beleidsplan
Door het parochiebestuur van de H. 
Franciscus zijn tien strategische beleids-
punten opgesteld waar de parochie 
breed mee aan de slag moeten. Dit 
gaat onder andere over de vitaliteit van 
onze parochiekern aan de hand van een 
aantal criteria. Dit zal gemeten worden 
aan de hand van: gemeenschapszin, 
financiële draagkracht, organisatorisch 
draagvlak, interne samenwerking, soli-
dariteit en openheid naar buiten.
Het komt erop neer, hebben wij als pa-
rochiekern in de komende 10 jaar be-
staansrecht? Dit bestaansrecht zullen we 
als totale parochiegemeenschap moeten 
waarmaken. Gezamenlijk zullen we een 
vitaliteitsplan opstellen hoe we dit wil-
len en kunnen gaan waarmaken.Dit gaat 
zowel de BCP als de PG veel tijd kosten. 
 

Actie Kerkbalans

Gelet op de resultaten van afgelopen 
jaren is een frisse kijk en aanpak nodig 
om onze parochianen te attenderen op 
het belang van een gezond financieel 
huishoudboekje. Hiervoor willen we de 
Actie Kerkbalans 2022 anders gaan in-
vullen, onder meer met een lokale folder 
en meer persoonlijke, gerichte corres-
pondentie.

Wij vragen aan onze parochianen ons te 
HELPEN. U hoeft geen zitting te nemen 
in de BCP of PG, wij snappen dat dit voor 
veel van u niet haalbaar is. 

Maar u kunt ons helpen door bijvoor-
beeld deel te nemen in een subcommis-
sie. Denk hierbij aan het organiseren 
van Allerzielen, de kerstviering, paas-
viering, kindervieringen, openlucht-
vieringen of ondersteuning bij Actie 
Kerkbalans of uitvoering Strategisch 
beleidsplan. U kunt op vele terreinen 
een steentje bijdragen.

Op deze manier kunt u de parochie 
ondersteunen en laten we tegelijkertijd 
zien dat we met elkaar een vitale paro-
chiegemeenschap zijn met bestaans-
recht. 

Wilt u ons helpen om onze parochiekern 
een toekomst te geven, dan kunt u zich 
aanmelden via de mail: bcp_leimuiden_
rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl, Lei-
muiden_Rijnsaterwoude@rkgroenehart.
nl of 0172-508118 op donderdag van 
09:00 tot 12:00 uur.

Beheercommissie Parochiekern 
Leimuiden Rijnsaterwoude
Pastoraatgroep

Nieuws van Akkoord
Vol verwachting klopt ons hart.
Terwijl wij allemaal uitkijken naar sinter-
klaas hebben wij nog iets waar wij heel 
erg veel zin in hebben: De komst van 

kindje Jezus. Die 
komst willen wij op 
eerste kerstdag om 
09.15 uur ook met 
jou vieren. Kindje 
Jezus is er namelijk 
voor iedereen. Om 
deze boodschap 
kracht bij te zetten, 
zijn er tijdens deze 
kerkelijke viering ook engelen in alle 
kleuren van de regenboog.
 
Als voorbereiding op deze vreugdevolle 
dag ben je welkom op de Kinderne-
vendienst op zondag 28 november en 
zondag 19 december om 09.15 uur. Het 
thema van deze ochtenden is ‘vol ver-
wachting’. Ben jij erbij?

Kijk je nou net zo vol verwachting uit 
naar Eerste Kerstdag als wij? Misschien 
wil je dan wel met ons meezingen. Je 
mag dan tijdens de kerstviering voor-
aan staan bij het koor Akkoord. Je bent 
nog op tijd om mee te oefenen met het 
projectkoor.

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Leimuiden/RijnsaterwoudeSint Jan de Doperkerk

We repeteren nog vier keer: 30 novem-
ber; 7 december; 14 december; 21 de-
cember.

Merel

Volkskerstzang 2021 
Ook dit jaar zal er geen Volkskerstzang 
zijn. Het lijkt ons niet verstandig om met 
veel mensen voluit te zingen. Bovendien 
weten we nog niet hoe het verloop van 
de coronabesmettingen zal zijn. Wie 
weet kan het volgend jaar weer! 
U allen gezegende kerstdagen gewenst 
en veel goeds voor 2022. 

Werkgroep Volkskerstzang Leimuiden / 
Rijnsaterwoude 

Bezorging Samenstromen
Nagenoeg elke maand ontvangt u dit 
blad in uw brievenbus. Dat gebeurt niet 
door de postbesteller maar door 29 
vrijwilligers. Hoe komt het nieuws van 
onze parochie in Samenstromen? Aller-
eerst verzamelt Laura v.d. Meer de kopij, 
maakt de lay-out en geeft dit dan door 
aan de centrale redactie. De centrale 
redactie verzorgt samen met de vorm-
gever de samenstelling en opmaak van 
dit blad.

Rond de laatste woensdag van de 
maand worden de boekjes opgehaald 
door Laura, Ineke v.d. Hoek of de man 
van Laura Ton, in Oude Wetering. De 
volgende ochtend komen Alie Wijfje, In-
eke v.d. Hoek, Jos de Graaf, Nel en Harry 
Heuzen bij Laura thuis om de boekjes 
te verdelen over die 29 wijken. Als dit 
is gebeurd dan wacht ons een lekker 
bakkie koffie met koek. Even gezellig de 
laatste nieuwtjes uitwisselen en dan op 
naar de bezorgers om de boekjes af te 
leveren. Op 1 juli jongstleden zijn we na 
zo’n anderhalf jaar weer bijeengekomen 
en dat deed deugd. In die anderhalf jaar 
hebben Laura, Ineke en Ton de boekjes 
op wijk gesorteerd en konden bij Laura 

afgehaald worden om verspreid te wor-
den. Zo zijn er dus vele parochianen die 
meehelpen om het blad bij u in de brie-
venbus te doen.

Vermeldenswaardig is dat Laura al sinds 
1999 bezig is met het parochieblad; 
toen was het ‘het gele boekje’ waarin de 
wetenswaardigheden van onze parochie 
vermeld stonden. In 2011 kwam het 
eerste nummer uit van Samenstromen; 
dit blad ziet er uiteraard gelikt uit maar 
in het gele boekje stonden veel meer 
persoonlijke verhalen en kostte maar  
€ 500,-  per jaar. In Samenstromen kan 
men ook lezen wat er in andere paro-
chies leeft en dat heeft ook wat en is dus 
meer verbindend voor de hele federatie.

Harry Heuzen

Om over na te denken…
Een profeet is een mens die groots durft 
te dromen over hoe de wereld ook zou 
kunnen zijn. Die durft tegen de status 
quo in te gaan. Daagt uit, klaagt aan en 
zwijgt niet. Profeten putten uit de bron 
van hartelijke betrokkenheid bij deze 
wereld, zelfs liefde.

Niet zelden ook roept een profeet iets 
van irritatie bij ons op. Misschien omdat 
diegene te ver gaat, of juist omdat die 
profeet iets zegt dat raak is en ook over 
ons gaat. Dat roept ongemak op. Mis-
schien hebben we dat nodig: het voor-
komt dat we in hetzelfde kringetje rond 
draaien en alleen nog horen wat we al 
wisten. Zo laat een profeet een ander 
perspectief zien. Een nieuw gezichts-
punt, in het groot of in het klein, dat ons 
kan wegleiden van doodlopende paden.
‘Weet dat wanneer je het werk van een 

profeet moet doen je geen scepter wilt, 
maar een schoffel. Een profeet is er niet 
om te stijgen en te regeren maar om het 
onkruid te wieden’.

Sint Bernardus

Peppelhofviering
In december is er geen eucharistievie-
ring in de Peppelhof.

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

Lief en leed

Overleden
27 oktober  Herman Gerritsen  88 jaar
29 oktober  Bep Kraan-van Berkel  95 jaar
16 november  Joop Senne   83 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Adventsactie voor 
kinderen in El Salvador
In El Salvador ligt de plattelandsgemeente 
Guarjila. Daar is grote armoede en er is 
extra zorg en aandacht nodig voor jonge 
kinderen. Dit project geeft aandacht aan 
de emotionele en fysieke ontwikkeling 
van deze kinderen en worden ouders en 
zwangere vrouwen bijgestaan hoe ze hun 
kinderen kunnen helpen. Meer informatie 
kunt u vinden op pagina 28 bij ‘Omzien 
naar de ander’ in de Samenstromen van 
vorige maand.

In Oud Ade en Rijpwetering staan spaar-
dozen achter in de kerk waar u een dona-
tie in kan doen. En u kunt foto’s van het 
project bekijken op het bord achter in de 
kerk.

Er is een deurcollecte na de vieringen op 
zondag 12 december in Oud Ade en zater-
dag 18 december in Rijpwetering.
Wilt u deze arme gemeente Guarjila hel-
pen en een bijdrage geven voor hulp aan 
ouders en kinderen? Wij als MOV groep 
zullen u daarvoor heel dankbaar zijn.

Gerrie Meerstadt en Cobi van der Meer

Feest rond de kerstboom 
in Oud Ade
In de vroege avond van 11 december is 
het feest rond de kerstboom in Oud Ade. 
Die avond worden de lichtjes in de grote 
kerstboom die voor de Sint Bavo kerk 
staat feestelijk aangestoken.

De festiviteiten beginnen met een lam-
pionnen- en lichtjesoptocht voor de 
kinderen en hun ouders. Het startpunt is 
het speeltuintje bij de Abdij van Rijnsbur-
glaan. Verzamelen om 18.45 uur. Zodra 
de kinderen arriveren bij de kerk wordt er 

afgeteld en worden de talloze lichtjes in 
de kerstboom aangestoken. Voor de kerk 
staan kraampjes opgesteld, de kerkdeu-
ren staan open, er is voor iedereen gratis 
warme chocolademelk met iets lekkers, er 
is een levende kerststal, het kerstverhaal 
wordt verteld en Joy zorgt met kerstliedjes 
voor de muzikale omlijsting (meezingen 
mag!).

Voor de senioren zijn stoelen aanwezig.
U bent allen van harte uitgenodigd!

Hartelijke groet van het comité 
‘Feest rond de kerstboom in Oud Ade’

Kerstconcert Faith, LOSZ, 
Little Stars
Faith is terug! Na een periode van rede-
lijke radiostilte in verband met corona, 
zijn we weer begonnen met repeteren. 
We werken hard aan nieuw repertoire en 
laten dat zien en horen tijdens een kerst-
concert op zaterdag 18 december. 
Maar… dit doen wij niet alleen! Ook de 
kinderkoren LOSZ en Little Stars laten van 
zich horen tijdens dit concert. 
Zorg dat je dit concert niet mist! Zaterdag-
avond 18 december om 20.00 uur in de 
Mariakerk te Roelofarendsveen. De deu-
ren gaan open om 19.30 uur.

Bestuur Faith

Herdertjesviering 
Rijpwetering
Op kerstavond, vrijdagavond 24 decem-
ber, is er om 19.00 uur een herdertjes-
viering in Rijpwetering. Pastor Marjo 
Hoogenbosch gaat voor in deze viering 
van woord en gebed, waarin wij ons laten 
verrassen door de geboorte van Jezus. Er 

zal een kerstspel zijn en de kinderkoren 
van Rijpwetering en Roelofarendsveen, 
LOSZ en Little Stars zullen kerstliederen 
zingen.

We hopen veel gezinnen en kinderen te 
mogen verwelkomen!

Kindje Wiegen Oud Ade
Dit jaar is er weer Kindje Wiegen op eerste 
kerstdag om 15.00 uur in de H. Bavokerk 
in Oud Ade. Traditiegetrouw een mooie 
gebeurtenis voor jong en oud! We luiste-
ren naar het kerstverhaal en zingen tus-
sendoor de bijbehorende kerstliederen en 
gaan natuurlijk de kerststal uitgebreid be-
kijken. Alle kinderen, vaders en moeders, 
opa's en oma's zijn van harte welkom!

Werkgroep Kindje Wiegen

Kerstvieringen en 
oudjaar
Dit jaar zijn er op kerstavond twee vierin-
gen in Rijpwetering. Om 19.00 uur is de 
herdertjesviering (zie hier boven) en om 
23.00 uur is er een viering van woord en 
gebed met zang van het dameskoor en 

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
Op dinsdag 14 december, 28 december, 11 januari en 25 januari is er om 9.00 uur 

een eucharistieviering in Oud Ade met voorganger pastoor J. Glas. 
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voorganger diaken Van Aarle. In Oud Ade 
is er op eerste kerstdag om 9.15 uur een 
eucharistieviering met zang van koor Joy 
en voorganger pastor Van der Bie. En om 
15.00 uur Kindje Wiegen. U bent allen van 
harte welkom.

Maar nu, half november, zijn de corona-
maatregelen aangescherpt en moeten we 
weer 1,5 meter afstand houden en kun-
nen we dus minder mensen toelaten. Wilt 
u daarom goed de berichtgeving hierover 
op de website en in het weekblad in de 
gaten houden.

Dat geldt ook voor de oudejaarsviering op 
31 december om 19.00 uur in Oud Ade. 
Wij hopen u na de viering bisschopswijn 
en oliebollen aan te kunnen bieden, maar 
weten nog niet of dit op dat moment 
mogelijk is. De koffiegroep is er wel klaar 
voor!
Hopelijk is de situatie na half december 
weer positiever en kunnen we met velen 
het kerstfeest vieren en het jaar afsluiten.

De pastoraatgroep

Twee dames in het 
zonnetje gezet 
Na een feestelijke eucharistieviering op 
zondag 31 oktober in Oud Ade waarin 
pastoor J. Glas voorging, met zang van het 
dameskoor, zijn twee dames in het zon-
netje gezet. 

Mevrouw Bep van der Geest – van der 
Geest was in maart 2020 50 jaar verbon-
den aan het tegenwoordige dameskoor 
van Oud Ade / Rijpwetering. Maar ja de 
corona kwam ertussen, vandaar dat wij nu 
haar jubileum vieren.
Al vanaf de oprichting is Bep als sopraan 
verbonden aan het dameskoor van Oud 
Ade. Ondanks haar grote gezin en het 
bedrijf is ze al die jaren een trouw koor-
lid geweest. Ook toen zij later in Roelo-
farendsveen ging wonen. 
Ontelbare keren meegezongen in de 
weekendvieringen, altijd trouw aanwe-
zig bij rouw - en trouwdiensten. En met 
hoogtijdagen zoals Kerstmis ook samen 

met het herenkoor. Daar werden dan 
prachtige vierstemmige missen gezongen. 
Jarenlang was ze ook bestuurslid van het 
koor en heeft ze haar steentje bijgedragen 
in het organiseren van activiteiten, zoals 
de jaarlijkse kooruitjes, vaak ook met het 
herenkoor en de partners. 

Als blijk van waardering ontving Bep hier-
voor het ereteken van de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging voor 50 (plus 1) 
jaar koorlidmaatschap met de bijbeho-
rende oorkonde. De onderscheiding van 
de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 
is dan ook zeker verdiend. Pastoor Glas 
bedankte haar voor al die jaren. 

Mevrouw Bep de Jong - van der Fits is 
sinds 1988 de vaste koster van de H. 
Bavokerk in Oud Ade. Maar ook Bep 
wordt een dagje ouder en heeft te kennen 
gegeven een stapje terug te willen doen 
en dus is er gezocht naar opvolging. Ans 
de Haas heeft nu het kosterschap en de 
coördinatie met de andere kosters van 
Bep overgenomen.

Bep verzorgde het kosterswerk bij de 
vieringen en bij uitvaarten en huwelijken 
en coördineerde en deed zelf heel veel lo-
gistieke werkzaamheden in de kerk, zoals 
de schoonmaak, wassen van altaarkleden, 
bestellen van kaarsen, de bloemen voor 
altaar en kerk.

Bep heeft 8 jaar in het toenmalige kerk-
bestuur gezeten van 1990 tot 1998 en al 
vele jaren is zij een trouwe bezoekster van 
onze zieken. Zo vervulde zij een belang-
rijke brugfunctie tussen onze kerk en de 
gemeenschap van Oud Ade en Rijpwete-
ring.

Bep heeft dit werk al die jaren met groot 
enthousiasme en vertrouwen van de pa-
rochianen gedaan. Zij blijft uiteraard nog 
wel betrokken bij de kerk zoals de dins-
dagochtend vieringen en het bezoeken 
van de zieken. Terecht dat Bep het ver-
dient om in het zonnetje gezet te worden. 

Voor al haar inspanningen ontving zij tot 
haar grote verrassing een Pauselijke on-
derscheiding, Pastoor Glas spelde haar de 
bijbehorende versierselen op. 

Jan van Seggelen, vice-voorzitter beheer-
commissie, heeft beide dames namens de 
parochiegemeenschap een mooi boeket 
bloemen overhandigd met dank en felici-
taties.

Ans de Haas heeft Bep de Jong nog kort 
toegesproken en haar bedankt, ook na-
mens de andere kosters, voor al haar 
inspanningen. Daarna werd iedereen 
uitgenodigd voor koffie in het dorpshuis.

Pastoraatgroep en beheercommissie 

Lief en leed

Overleden
21 oktober  Annie Wolvers- van Hameren 91 jaar
7 november  Jaap Straathof 88 jaar
11 november  Catharina van Scheppingen – Hartman 97 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Oud Ade/RijpweteringO.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk
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Kerstconcert Faith, LOSZ, 
Little Stars
Faith is terug! Na een periode van rede-
lijke radiostilte in verband met corona, 
zijn we weer begonnen met repeteren. 
We werken hard aan nieuw repertoire 
en laten dat zien en horen tijdens een 
kerstconcert op zaterdag 18 december. 
Maar… dit doen wij niet alleen! Ook de 
kinderkoren LOSZ en Little Stars laten 
van zich horen tijdens dit concert. 
Zorg dat je dit concert niet mist! Zater-
dagavond 18 december om 20:00 uur in 
de Mariakerk te Roelofarendsveen. De 
deuren gaan open om 19:30. 

Bestuur Faith

Kerst Sing-In Liturgisch 
koor Cadans

Op woensdagavond 22 december 2021 
verzorgt Liturgisch koor Cadans een 
Kerst Sing-In in de Petruskerk aan het 
Noordeinde te Roelofarendsveen. Het 
koor neemt u mee op weg naar het 
Kerstfeest en zal een diversiteit aan 
Kerstmuziek ten gehore brengen. Het 
geheel staat onder leiding van Wim 
Loos. Toegang is gratis. De kerk is open 
vanaf 19.00 uur. Komt u op tijd, want 
vol is vol. De Kerst Sing-In begint om 
19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. Na 
afloop staat er in de familieruimte gratis 
koffie,thee of Glühwein voor u klaar.
Alle leden van Cadans kijken uit naar uw 
komst! NB. Volg eventuele wijzigingen 
door het coronavirus via de mededelin-
gen vanuit de kerk, op de website 
www.rkgroenehart.nl, of informeer bij 
Riet Gies Broesterhuizen (06-12603204).

Secretaris Cadans

Vanuit de BCP
Oproep financiële administratie 
De financiële administratie in onze Ema-
nuelkern wordt ondersteund door de 
dames Mariëlla Hoogenboom en Flora 
Klein. Deze administratie is ondersteu-
nend aan de werkzaamheden van de 
penningmeester.

Na ruim zeven jaar hiervoor actief te 
zijn geweest, heeft Mariëlla aangege-
ven hiermee te stoppen en graag het 
stokje door te willen geven aan iemand 
anders.

Wij zijn Mariëlla dankbaar dat zij zich 
als vrijwilliger hiervoor heeft ingezet. 
Haar kunde en inbreng hebben wij erg 
gewaardeerd. Wij hebben haar hiervoor 
persoonlijk bedankt.

Vervolgens nu “het stokje doorgeven”. 
Wij doen een oproep naar iemand 
die dit stokje wil overnemen. De tijd-
besteding is ca. 3 kwartier per week, 
afwisselend in overleg met elkaar. 
Werkzaamheden kunnen “op ieder mo-
ment” plaatsvinden in het secretariaat. 
Discretie en enige kennis van financiën 
is gewenst. Flora verzorgt graag een 
goede inwerkperiode.

Voor meer vragen over de werkzaam-
heden en reacties kun je mailen naar 
financien.roelofarendsveen@rkgroene-
hart.nl ,of bellen naar Wim van Klink, 
06-30030744

Kerk zijn vraagt ook een bijdrage aan 
vrijwilligers. Wij kijken met belangstel-
ling uit naar positieve reactie(s), dank 
alvast!

Wim van Klink, voorzitter Beheer Commis-
sie Parochiekern Emanuel

Herbestemming Mariakerk 
Vanwege de corona-maatregelen is de 

informatie avond over de herbestem-
ming Mariakerk afgelast. 

Wij willen zoveel mogelijk mensen infor-
meren en dat lukt niet met de huidige 
regels. Uiteraard gaan we een nieuwe 
datum plannen. We hopen dat dit in 
februari weer kan. Wij houden u door 
de bijlages bij dit blad op de hoogte. 

John van Velzen, secretaris BCP

Vanuit de pastoraatgroep
Een pastoraatgroep, wat doen zij zoal
en met hoeveel zijn zij in tal?
Thom, Koen, ondergetekende en de 
pastoor zorgen er met veel plezier voor
dat er contacten met werkgroepen zijn
en activiteiten voor groot en klein.
Heeft u voor ons een idee of een vraag
dan vernemen wij dat natuurlijk graag!

Dit jaar is er, door het team, een be-
leidsplan geschreven, waarbij we hopen 
het geloof vernieuwd te kunnen bele-
ven. We willen, met elkaar, een missio-
naire parochie zijn, we zien ruimte om 
te groeien en we vinden het fijn als ook 
u zich aansluit bij Alpha of andere zaken
en zich door het sámen op weg zijn wil 
laten raken. Zo kunnen we ons opnieuw 
met elkaar verbindenen ieder op eigen 
wijze de weg naar God vinden.

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
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In de Adventstijd (29-11 t/m 23-12) maken 
we weer werk van een wekelijks uurtje 
bezinning in de kerk.
Aanbidding, elke zaterdag van een tot 
twee uur, maar het gaat niet om de duur: 
U mag binnen dat tijdstip komen en gaan, 
halverwege bieden we het middaggebed 
aan.
Zo leven we samen toe naar wat wordt 
verwacht: de geboorte van Christus in de 
kerstnacht.

Ook dit jaar komt er van Tussenbeide, 
ons bisdomblad, weer een kersteditie bij 
eenieder op de deurmat. Vele vrijwilligers 
gaan hiervoor extra op pad, hun inzet 
wordt zeker op waarde geschat!
Zo hoopt uw parochie in deze donkere 
tijden weer bij eenieder een lichtpuntje te 
verspreiden.

Tot slot: zaterdagavond 8 januari in het 
nieuwe jaar, staat, na de viering, de nieuw-
jaarsborrel voor u klaar. We hopen dat 
corona ons dan in weinig meer beperkt, 
zodat ook u de ruimte om te groeien be-
merkt!

De pastoraatgroep

Vrijwilliger aan het woord 
Hoe wordt je vrijwilliger in 
de parochiegemeenschap?
Mijn vrouw, Ria, was lid 
geworden van het kerk-
koor van het Jacobuskerk 
in Oude Wetering. De 
voorzitter, Martien Zand-
vliet, sprak mij aan en zei: “Je vrouw zit op 
het koor en jij zit in de kerk. Dan kun je 
toch net zo goed ook op het koor komen”. 
Vanaf dat moment (1997) ben ik, met veel 
plezier, koorlid van het gemengde dames 
en herenkoor. Het wekelijks repeteren en 
het zingen tijdens de vieringen in de kerk 
geven mij veel voldoening. Ik dacht altijd: 
zingen, dat kan ik niet. Maar ik kan u ver-
zekeren dat iedereen met een beetje oefe-
ning kan zingen. Ik kan het u aanbevelen. 
We kunnen best nog koorleden gebruiken.
Een jaartje later vroeg men: “Onze kerkle-
den-administrateur stopt ermee en jij bent 
nogal handig met computers. Is dit niet 
iets voor jou?” En zo ben je opeens, en nu 

nog steeds, de ledenadministrateur van 
de parochie.

Wekelijks worden de mutaties in het leden-
bestand bijgewerkt in het landelijke Doc-
base bestand. En jaarlijks is er ook de actie 
Kerkbalans waar vanuit het ledenbestand 
de parochianen worden uitgenodigd om 
een financiële bijdrage voor het voortbe-
staan van de parochie te leveren. Al met al 
ben je vrijwilliger omdat je een bijdrage wil 
leveren aan een actieve parochie-gemeen-
schap. Het is niet altijd zichtbaar wat een 
vrijwilliger doet, maar dat betekent niet 
dat zijn of haar werk niet belangrijk is. De 
kerkgemeenschap, dat zijn we allemaal en 
samen moeten wij, ieder op zijn manier, 
proberen daaraan een bijdrage te leveren.

John de Jeu

Adventsactie
Als u dit leest is de Advent alweer 
begonnen.U heeft in de Samenstromen al 
veel kunnen lezen over het Adventsproject 
voor de kinderen in El Salvador.Het doel is 
vanuit het ziekenhuis een bijdrage te le-
veren aan de armoedebestrijding, door te 
werken aan de gezondheid van de kinde-
ren. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Nu 
willen wij, Jolanda en Thea, voor het goede 
doel kaarsjes verkopen. Ze zien er mooi uit 
en kosten € 2,00 per stuk. Wij zijn op za-
terdag 18 december vanaf 9.00 uur ophet 

Noordplein om de kaarsjes te verkopen. 
Ook kunt u per e-mail: jolandabollen@
hotmail.com alvast bestellen, dan staan ze 
18 december klaar  voor u. Hoe mooi is het 
“Een lichtje voor jou” betekent heel veel, op 
deze manier ook voor de mensen ver weg. 
Doet u mee! ?

Heel veel dank, Jolanda en Thea

Kindje wiegen 
Tweede kerstdag om 11.00 uur is er kindje 
wiegen in de Mariakerk. We luisteren 
naar het kerstverhaal, zingen met elkaar 
kerstliedjes en doen nog veel meer. Wees 
welkom!

Gerarduskalender 
De kalender is ook dit jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitgebreide 
redactie van personeel en vrijwilligers 
rondom Klooster Wittem. De opbrengst 
van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit klooster Wittem 
worden georganiseerd (zie ook op inter-
net: www.kloosterwittem.nl). U kunt de 
kalender bestellen/afhalen bij m of bij het 
secretariaar tijdens de openingsuren. Kos-
ten € 8,50.

Medewerkers secretariaat
Bakker en Wendy Bakker-Kuipers

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Lief en leed

Gedoopt
7 november      Jay Willem, zoon van Rob Bakker en Wendy Bakker-Kuipers

Overleden
09 oktober Leonardus Wilhelmus Johannes van Hameren  64 jaar
11 oktober Jacobus Petrus Cleophus Schoo  85 jaar
17 oktober Adriana Maria Gerarda Wolvers – Dobben  81 jaar
19 oktober Johannes Wilhelmus Markwat   73 jaar
20 oktober  Johannes Cornelis Antonius Volwater  72 jaar
21 oktober  Anna Maria Wolvers – van Hameren  91 jaar
23 oktober Leonardus van Kampenhout  77 jaar
23 oktober  Theresia Clazina Turk – Bakker  86 jaar
02 november  Theodora Antonia Agnes Termeulen – Wesselman  91 jaar
03 november  Gerardus Petrus Hoogenboom  78 jaar
03 november  Johannes Gerardus van Rijn  76 jaar
07 november Jacoba Cornelia van Egmond – Hijman  89 jaar
09 november Johanna Anna Klein – Olijerhoek  87 jaar
10 november  Maria Theodora Petronella van der Horst – Huigsloot   71 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
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Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Adventsactie steunt dit jaar projecten welke zich richten 
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de 
zwangerschap, de bevalling én de periode erna. Zij wonen 
in de plattelandsgemeente Guarjila in El Salvador, waar veel 
achterstand en armoede is.

Tijdens de Adventsperiode kijken wíj allen uit naar de zwan-
gere Maria en de komst van Jezus, ons Kerstkind. Helaas kij-
ken nog steeds vele minderjarige meisjes in El Salvador heel 
anders uit naar de komst van hun kindje(s). Door verkrachting 
en daarmee gedwongen huwelijken hebben zij nauwelijks 
zicht op een toekomst.

Tijdens de burgeroorlog (van 1979-1992) in El Salvador, werd 
de plattelandsgemeente Guarjila volledig verwoest en moest 
men vluchten. Na hun terugkeer heeft de Amerikaanse non 
en kinderarts zuster Ana Manganaro daar een gezondheids-
kliniek opgezet. Een team van artsen en andere zorgverleners 
werken voornamelijk voor medische zorg aan zwangere vrou-
wen én jonge kinderen; bovendien krijgen zij ook voorlichting 
en educatie in de kliniek, maar ook begeleiding thuis in Guar-
jila.

Sarah van 17 jaar vertelt: “Ik woon in de gemeente Guarjila 
en was in verwachting van mijn eerste kindje. Ik wilde niet 
volgens de oude tradities mijn kindje krijgen, maar koos voor 
een goede begeleiding via het ziekenhuis. Omdat mijn oudere 
zus Evelyn bij haar bevalling door een bloeding is overleden, 
wilde ik écht niet datzelfde risico lopen. Na een moeizame rit 
van ruim twee dagen op een oude fiets, kwam ik samen met 
mijn man Michael eindelijk bij het ziekenhuis aan. Daar ben ik 
bevallen van een prachtige dochter”. 

Zij hebben geluk gehad dankzij deze kraamkliniek, maar 
menigeen overleeft dit niet. Adventsactie heeft deze gezond-
heidskliniek gekozen om het mooie werk, dat daar wordt uit-
gevoerd, geldelijk te steunen. 

Laten we de vele jonge moeders én hun kinderen in El Sal-
vador helpen met onze gaven, zodat de kliniek nog meer en 
betere zorg en begeleiding kan aanbieden waardoor ook daar 
hoop is op een mooiere toekomst. 

Richt de camera van uw mobiel op deze 
QR-code, dan komt U direct op de donatie-
site van de organisatie Vastenactie. Kies 
het project Adventsactie 2021 waarna U 
kunt doneren. Weet dat uw donatie volle-
dig aan de Adventsactie 2021 toekomt.

Doneren is ook mogelijk door een bedrag over te maken via 
het IBAN nr.: NL89 INGB 0653 1000 00, t.n.v. adventsactie 
2021

Van harte aanbevolen door alle MOV-werkgroepsleden van 
onze federatie

Adventsactie 2021 voor El Salvador
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Inspirerend symposium, leven met 
aandacht en gebed

Op 28 oktober was het symposium "Eén tegen eenzaamheid" 
in de kerk van Zevenhoven, één van de kerken binnen onze 
parochiefederatie.

Sprekers waren Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rot-
terdam en de heer Kees van der Staaij, fractievoorzitter SGP 
Tweede Kamer. Rineke de Wit zong en speelde piano.

Anne Bouw was er namens de christelijk zorgboederij De 
Sleutelbloem uit Noorden om te vertellen wat zij doen op 
de boerderij. Wij gaan als kerken op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar deze boerderij onder de aandacht brengen 
tijdens de vieringen, voor hen bidden en de collecte aan hen 
geven. Zo kunnen zij een intern project waarmaken.

De sprekers gaven aan dat 3 zaken noodzakelijk waren rond-
om dit thema: Leven met aandacht, leven met gebed en leven 
vanuit de kerk die groter is dan wat wij hier meemaken en 
doen. De kerk in de hemel bidt met en voor ons.

Mede door de vrijwilligers van deze kerk liep alles perfect, in-
clusief de koffie, thee en na afloop een drankje en een hapje. 
De avond is terug te zien op tv.rkgroenehart.nl 

De mensen gingen geïnspireerd naar huis. Wat een mooie 
avond.

Diaken André van Aarle

FederaCtie activiteit: Voedsel inzame-
len voor de voedselbank

Voedselbank KBEN (Kaag en Braassem en Nieuwkoop) is een 
liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen ver-
strekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn 
om in hun levensonderhoud te voorzien. Soms gaan kinderen 
zelfs zonder ontbijt naar school, dit is toch niet wenselijk! 

In de maand januari (8 t/m 30 januari) gaan wij voor de voed-
selbank KBEN allerlei basale levensmiddelen inzamelen. 
Zoals rijst, macaroni, bakolie, koffie/thee, suiker maar ook 
toiletzeep, toiletpapier, tandpasta, tandenborstel, limonade, 
koekjes, snoepjes voor de kinderen etc.

Misschien heeft u wel een mooi kerstpakket ontvangen en 
wilt deze schenken aan deze voedselbank. Daar maakt u 
mensen die het niet zo breed hebben erg blij mee, zo hebben 
zij ook eens iets extra's! 

Wanneer en waar kunt u uw levensmiddelen inleveren?
Na elke viering in onze twee parochiekernen Clara en Fran-
ciscus kunt u de levensmiddelen inleveren in de daarvoor 
bestemde manden die achterin de kerk staan.

Ook kunt u zaterdag 15 januari van 11.00 tot 12.00 uur uw 
boodschappen inleveren in iedere parochiekern van de fede-
ratie Clara & Franciscus

Hopelijk verzamelen we met elkaar vele levensmiddelen bij 
elkaar zodat er mooie voedselpakketten samengesteld kun-
nen worden.

Werkgroep FederaCtie

Foto: Jan Tersteeg
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Vier Kerstmis!
Vanaf 3 december is de website Vier Kerstmis.nl actief. Dit 
initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept ieder-
een op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen 
plaatselijke kerk. In onze parochies staat het vieringenrooster 
voor de weekendvieringen in december en januari, alsmede 
voor de bijzondere feestdagen, online. Daar kunt u dus ook 
zien welke kerstvieringen wij organiseren onder het motto 
‘Vier Kerstmis!’.

Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen 
de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de bood-
schap van het kindje dat geboren werd in een stal om de 
wereld verlossing te brengen. Samen tijdens deze feestelijke 
dagen het sacrament van de eucharistie vieren. Dat is Kerst-
mis en nog veel meer.

Hopelijk minder maatregelen
In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen 
op het gebied van corona gelden rond Kerstmis, is het de 
hoop van de bisschoppen dat de kerken weer veel mensen 
mogen verwelkomen in de kerstvieringen. Die hoop hebben 
wij ook. Wij zien u graag bij onze kerstvieringen. Omdat er 
nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met co-
rona, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen u 
terecht kunt.

De landelijke website VierKerstmis.nl biedt een aantal han-
dige links en downloads die allemaal inspirerend en informa-
tief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor 
kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is 
er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een 
filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog 
veel meer.

Kijk vanaf 3 december op deze site www.rkgroenehart.nl, 
maar ook op Vierkerstmis.nl en doe mee: Vier Kerstmis, niet 
alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

Vanuit het bisdom Rotterdam

Actie Kerk Balans – AKB 2.0
De toevoeging ‘2.0’ bij de jaarlijkse Actie Kerk Balans zal wei-
nigen van u iets zeggen. Maar toch heel belangrijk willen wij 
onze geloofsgemeenschap in de toekomst levend houden. 
Waarom dan ‘2.0’? Algemeen bekend is dat we financieel in 
belangrijke mate afhankelijk zijn van de opbrengsten uit de 
jaarlijkse Actie Kerk Balans. Deze opbrengst bedraagt ruim 

60% van onze inkomsten van parochianen, naast de collecte-
gelden, opbrengst uit begraafplaatsen, kaarsengeleden ed.

We zien de opbrengsten van Actie Kerk Balans al jaren terug-
lopen. Dit komt doordat oudere gevers ons ontvallen maar 
ook dat er vanuit de jongeren binnen onze gemeenschap 
geen of onvoldoende aanvulling komt. Op wat langere termijn 
kunnen we hierdoor financieel in de problemen komen als 
gevolg van al maar duurder wordende zaken als: onderhoud 
van onze gebouwen, energie, verzekeringen ed.

Daarom zijn binnen onze federatie een aantal mensen gaan 
nadenken hoe we deze trend kunnen keren. Hoe kunnen 
we mensen beter bereiken door niet simpel jaarlijks in een 
algemene brief te herinneren aan het feit dat er we weer een 
jaar verder zijn en of men weer aan onze parochiekern wil 
denken….

Het idee is om onze parochianen in groepen te verdelen en 
via een meer persoonlijke brief te benaderen. Te denken valt 
aan nieuwe parochianen, jongeren die de leeftijd van 18 jaar 
bereikten, gezinnen, maar ook ouderen. Zo denken we onze 
parochianen beter en directer te bereiken. Maar ook door de 
mogelijkheid aan te geven om niet in een keer een bedrag te 
schenken maar bijvoorbeeld 4x per jaar via een automatische 
overschrijving waarbij we natuurlijk hopen dat het jaarbedrag 
dat nu in een keer wordt betaald, wat hoger zal uitvallen door 
de gespreide betaling.

Ook wordt de periodieke schenking nog eens aangestipt 
waarbij het mogelijk wordt het bedrag van bij uw belasting-
aangifte af te trekken. Het idee om onze parochianen groeps-
gewijze te benaderen is al door 2 kernen opgepakt en de re-
sultaten zijn bemoedigend. Zeker als je ziet dat ook jongeren 
zich aangesproken voelen en zo de betrokkenheid met onze 
gemeenschap vergroot wordt.

In 2022 hanteren meerdere parochiekernen deze werkwijze 
en we hopen hierdoor de teruggang van inkomsten te stop-
pen.  

Werkgroep AKB 2.0

Stage lopen in de federatie, een mooie start
‘Je mag in je handjes knijpen dat je stage mag lopen in deze 
federatie’ waren de woorden van mijn rector (oud pastoor 
Broeders) toen hij mij informeerde over mijn stageplaats. Nu, 
ruim twee maanden later kan ik zijn woorden goed plaatsen. 
Met al mijn opleidingsweekenden was het een behoorlijke 
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uitdaging, maar inmiddels heb ik in alle kerken een reguliere 
viering mee kunnen maken met daarnaast ook een doopvie-
ring, uitvaart, algemene ziekenzalving, en een viering in een 
verzorgingstehuis. Dankbaar ben ik voor alle leuke en infor-
matieve gesprekken met vrijwilligers en parochianen, en de 
werkgroepen/bijeenkomsten waar ik bij aan mocht schuiven. 
Voor mijn oriëntatie is dit heel waardevol gebleken. Het was 
een mooie ontdekkingstocht door het prachtige gebied, met 
zoveel mooie kerken, warme gastvrije gemeenschappen en 
vooral veel fijne ontmoetingen. De start bleek ook een goed 
moment waardoor ik gelijk aan kon sluiten bij een aantal 
waardevolle activiteiten zoals de installatie van de stuurgroep 
voor de missionaire parochie, het symposium over de een-
zaamheid en Allerzielen in het licht. 

En ik realiseer mij heel goed dat dit nog maar een fractie is 
van wat er allemaal gebeurt in de federatie. Er is nog veel 
meer te ontdekken, dus ik zal mij ook de komende maanden 
blijven oriënteren maar daarnaast ook wat meer gaan parti-
ciperen in vieringen en activiteiten.  Veel dank aan één ieder 
die mij op weg geholpen heeft. 

Arno Aardoom, Stagiair en priester in opleiding

Delen van de oogst
Op 24 oktober vierden wij Oogstdankdag samen met onze 
protestantse medegelovigen in De Spreng Kerk. Het thema 
was: In dankbaarheid op weg gaan. Voorgangers ds. Christa 
Jonkheer en pastor Marjo Hoogenbosch verzorgden de litur-
gie die muzikaal werd omlijst door koor Cadans o.l.v. Wim 
Loos. 

Op meerdere plekken in de ruimte lagen de mooiste bloe-
men en planten, groente en fruit, kortom allerlei agrarische 
producten, geschonken door de agrarische ondernemers. De 
oogst is binnen. Het werk van een jaar zit er weer op! Gevoe-
lens van dankbaarheid komen naar boven. 

Als consumenten denken wij nauwelijks na over de oogst. Als 
je groenten wilt hebben of melk, ga je naar de supermarkt. 
Als er een slechte oogst is, halen we de groenten van elders 
uit de wereld. Maar de natuur is geen automaat, en de gaven 
van het land zijn door God gegeven om niet alleen voor ons-
zelf te houden maar ook door de gaven met elkaar te delen. 
Daarom zijn alle rijke gaven vanuit de kerk gegaan naar men-
sen in ons midden die een steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Dank naar allen die deze mooie Oogstdankdagvie-
ring mogelijk hebben gemaakt.

Anneke Rietbroek

Stille Omgang 2022
De Samenwerkende 
Genootschappen Stille 
Omgang in onze Federatie 
zijn al weer begonnen met 
de voorbereidingen voor 
de Stille Omgang 2022. 
De vier genootschappen, 
Aarlanderveen, Langeraar, 
Leimuiden/Rijnsaterwoude 
en Zevenhoven verte-
genwoordigen de hele 
federatie want ook uit an-
dere parochies sluiten veel 
pelgrims zich aan bij de jaarlijkse stille tocht door donker Am-
sterdam. In 2019 was de delegatie uit onze federatie, landelijk 
gezien, een van de grootste.
In 2020 kon er, vanwege de coronapandemie, geen omgang 
plaatsvinden terwijl dit jaar, om dezelfde reden, een speciale 
Stille Omgangviering gevierd werd in de parochiekerk van 
Langeraar en de parochiekerk van Leimuiden. Vieringen met 
een grote belangstelling, ook via de live-stream uitzending.
Het samenwerkend genootschap hoopt deze belangstelling 
vast te houden wanneer de Stille Omgang weer hervat kan 
worden. Op 9 oktober was een vertegenwoordiging uit onze 
Federatie aanwezig bij de jaarvergadering van de Gezelschap-
pen Stille Omgang in de Goede Herder Kerk in Amsterdam-
Buitenveldert. Vooraf was er een eucharistieviering met als 
voorganger pastoor Eric van Teijlingen, bisschoppelijk gedele-
geerde voor de bedevaarten van het Bisdom Haarlem. Tijdens 
de vergadering bleek dat er veel enthousiasme bestaat om de 
Stille Omgang 2022 weer te laten plaatsvinden. Mooi is ook 
dat er veel belangstelling bestaat voor de organisatie in onze 
federatie.

Voor 2022 is de Stille Omgang in de nacht van 19/20 maart 
met als thema: ‘God lijkt ver van de stad, maar God woont in 
haar midden.’

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

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

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

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
4 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

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  

woensdag  
8 december  
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
11 december 
3de Advent

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 
12 december 
3de Advent

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• Kinderkerk
• A. van Aarle  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. van Paassen  

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

zaterdag 
18 december 
4de Advent

geen viering (verplaatst naar zondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegeleiding
• B. van Paassen  

zondag 
19 december 
4de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. van der Bie 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. van der Bie  

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

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

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Eucharistieviering (gezinsviering)
• Gelegenheidskoor
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + H. van de Reep

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

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

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

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

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

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

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. van Paassen 

zaterdag 
25 december 
Kerstmis

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas
• 13.00 uur: Kindje Wiegen  

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro
• H. van de Reep
• 14.00 uur: Kindje Wiegen  

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

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

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

zondag 
26 december 
Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice (uit Aarlanderveen)
• J. Glas 

10.30 uur
• Kindje Wiegen 

vrijdag 
31 december 
Oudjaar

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

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Allegro
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• M. Hoogenbosch 

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

De vieringen zijn onder voorbehoud. Het overzicht kan worden aangepast vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl
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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 
4 december 
2de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

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

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  

woensdag  
8 december  
Maria Onbevlekt 
Ontvangen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

zaterdag 
11 december 
3de Advent

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 
12 december 
3de Advent

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• Kinderkerk
• A. van Aarle  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. van Paassen  

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

zaterdag 
18 december 
4de Advent

geen viering (verplaatst naar zondag) 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegeleiding
• B. van Paassen  

zondag 
19 december 
4de Advent

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. van der Bie 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. van der Bie  

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

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

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

17.00 uur
• Eucharistieviering (gezinsviering)
• Gelegenheidskoor
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen + H. van de Reep

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

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

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

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

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

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

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. van Paassen 

zaterdag 
25 december 
Kerstmis

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas
• 13.00 uur: Kindje Wiegen  

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro
• H. van de Reep
• 14.00 uur: Kindje Wiegen  

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

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

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

zondag 
26 december 
Tweede Kerstdag

10.00 uur
• Kindje Wiegen

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice (uit Aarlanderveen)
• J. Glas 

10.30 uur
• Kindje Wiegen 

vrijdag 
31 december 
Oudjaar

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

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Allegro
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Waïmbaji
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• M. Hoogenbosch 

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

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: de Schuur
• M. Hoogenbosch  

zaterdag 
11 december 
3de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Projectkoor Akkoord
• B. van Paassen 

zondag 
12 december 
3de Advent

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Faith
• Th. Dingjan  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

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

dinsdag 
14 december 
Avond van de 
Barmhartigheid

19.30 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Pastoraal Team

zaterdag 
18 december 
4de Advent

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

zondag 
19 december 
4de Advent

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: de Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Little Stars + LOSZ
• Herdertjesviering
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor + Enjoy
• Locatie: De Schuur
• J. Glas  

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

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

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

23.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle  

zaterdag 
25 december 
Kerstmis

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. van der Bie
• 15.00 uur: Kindje Wiegen

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

zondag 
26 december 
Tweede Kerstdag

11.00 uur
• Kindje Wiegen

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

vrijdag 
31 december 
Oudjaar

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• H. de Groot 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag om 9.00 
uur

 
De vieringen zijn onder voorbehoud. Het overzicht kan worden aangepast vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE DECEMBER 2021
Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Mariakerk 
Roelofarendsveen

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

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: de Schuur
• M. Hoogenbosch  

zaterdag 
11 december 
3de Advent

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Projectkoor Akkoord
• B. van Paassen 

zondag 
12 december 
3de Advent

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Faith
• Th. Dingjan  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle 

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

dinsdag 
14 december 
Avond van de 
Barmhartigheid

19.30 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Pastoraal Team

zaterdag 
18 december 
4de Advent

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

zondag 
19 december 
4de Advent

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: de Schuur
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Little Stars + LOSZ
• Herdertjesviering
• M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor + Enjoy
• Locatie: De Schuur
• J. Glas  

vrijdag 
24 december 
Kerstavond

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

21.00 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas

23.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• J. Glas 

23.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• A. van Aarle  

zaterdag 
25 december 
Kerstmis

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. van der Bie
• 15.00 uur: Kindje Wiegen

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

zondag 
26 december 
Tweede Kerstdag

11.00 uur
• Kindje Wiegen

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

vrijdag 
31 december 
Oudjaar

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• H. de Groot 

19.00 uur
• Oudejaarsviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag om 9.00 
uur

 
De vieringen zijn onder voorbehoud. Het overzicht kan worden aangepast vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl
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 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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

zondag 
2 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. van der Bie  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

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

zaterdag 
8 januari 
Doop van de Heer

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegeleiding
• B. van Paassen 

zondag 
9 januari 
Doop van de Heer

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas 

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

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

zaterdag 
15 januari

geen viering (i.v.m. Ankerzondag)
  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zondag 
16 januari

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Na afloop Nieuwjaarsreceptie
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. van der Bie  

zaterdag 
22 januari

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

zondag 
23 januari

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• A. Vijftigschild  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• A. Vijftigschild 

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

zaterdag 
29 januari

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

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

zondag 
30 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas 

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

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

10.00 uur
• Regenboogviering
• H. van de Reep
• Kinderzegen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger  

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

 
De vieringen zijn onder voorbehoud. Het overzicht kan worden aangepast vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl
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JANUARI 2022

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

zondag 
2 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. van der Bie  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

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

zaterdag 
8 januari 
Doop van de Heer

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegeleiding
• B. van Paassen 

zondag 
9 januari 
Doop van de Heer

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas 

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

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

zaterdag 
15 januari

geen viering (i.v.m. Ankerzondag)
  

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zondag 
16 januari

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• Na afloop Nieuwjaarsreceptie
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. van der Bie  

zaterdag 
22 januari

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

zondag 
23 januari

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• A. Vijftigschild  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• A. Vijftigschild 

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

zaterdag 
29 januari

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

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

zondag 
30 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Spirit
• J. Glas 

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

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

10.00 uur
• Regenboogviering
• H. van de Reep
• Kinderzegen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger  

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

 
De vieringen zijn onder voorbehoud. Het overzicht kan worden aangepast vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl
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 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

zondag 
2 januari

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: de Schuur
• B. van Paassen  

zaterdag  
8 januari 
Doop van de Heer

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Na de viering nieuwjaarsreceptie
• J. Glas 

zondag 
9 januari 
Doop van de Heer

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

viering vervalt 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

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

zaterdag 
15 januari

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

zondag 
16 januari

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: de Schuur
• H. van de Reep  

zaterdag 
22 januari

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 
23 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: de Schuur
• A. van Aarle  

zaterdag 
29 januari

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

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

zondag 
30 januari

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker  

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

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

 
De vieringen zijn onder voorbehoud. Het overzicht kan worden aangepast vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl
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Wat wij lezen op de zondagen in 
januari

2 januari 
Openbaring des Heren
eerste lezing: Jes. 60, 1-6
tussenzang: Psalm 72 (71)
tweede lezing: Ef. 3, 2-3a. 5-6
evangelie: Mt. 2, 1-12

9 januari
Doop van de Heer
eerste lezing: Jes. 42, 1-4.6-7
tussenzang: Psalm 104 (103)
tweede lezing: Tit. 2,11-14; 3,4-7
evangelie: Lucas 3, 15-16. 21-22

16 januari
2e zondag
eerste lezing: Jesaja 62, 1-5
tussenzang: Psalm 96 (95)
tweede lezing: 1 Kor 12, 4-11
evangelie: Joh 2, 1-12

23 januari
3e zondag  
eerste lezing: Neh. 8, 2-4a. 5-6. 8-10
tussenzang: Psalm 19 (18)
tweede lezing: 1 Kor. 12, 12-30 of 
12-14.27
evangelie: Lc. 1, 1-4; 4, 14-21

30 januari 
4e zondag
eerste lezing: Jeremia 1,4-5.17-19
tussenzang: Psalm 71 (70)
tweede lezing: 1 Korintiërs 12,31-
13,13 of 13,4-13
evangelie: Luc. 4,21-30

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
1 januari 
Nieuwjaar

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas 

zondag 
2 januari

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: de Schuur
• B. van Paassen  

zaterdag  
8 januari 
Doop van de Heer

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Na de viering nieuwjaarsreceptie
• J. Glas 

zondag 
9 januari 
Doop van de Heer

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

viering vervalt 9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

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

zaterdag 
15 januari

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

zondag 
16 januari

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: de Schuur
• H. van de Reep  

zaterdag 
22 januari

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider 

zondag 
23 januari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: de Schuur
• A. van Aarle  

zaterdag 
29 januari

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

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

zondag 
30 januari

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker  

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

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

 
De vieringen zijn onder voorbehoud. Het overzicht kan worden aangepast vanwege aangescherpte coronamaatregelen. 
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

Pas op voor internetcriminelen!
Helaas heeft ook de kerk nog steeds last van internetcrimina-
liteit. Enkele maanden geleden waarschuwden we voor een 
vorm van fraude waarbij criminelen zich voordoen als pries-
ter. Onlangs is opnieuw een aantal meldingen ontvangen dat 
internetcriminelen actief zijn die zowel per sms, e-mail als via 
whatsapp berichten versturen waarin ze de naam van een 
priester of een kerkelijke instantie gebruiken. De internetcri-
minelen versturen een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van 
een parochiepriester of een kerkelijke instelling. Zij zijn uit op 
geld. Zo wordt bijvoorbeeld in het bericht gezegd dat cadeau-
kaarten worden gekocht voor een ziek meisje. Ga daar niet op 
in.

Komt er een dergelijk bericht bij u binnen (sms, whatsapp of 
e-mail): klik niet op een link of afbeelding in het bericht, ver-
wijder het bericht en blokkeer het nummer.

Onze parochies en onze priesters en andere voorgangers 
vragen nooit via e-mail, sms of whatsapp om geld, een bericht 
met die boodschap is dus altijd nep. Twijfelt u over een mail? 
Neem dan contact op met het centrale secretariaat in Lange-
raar: info@rkgroenehart.nl.

Vanuit het centrale secretariaat, Tom Zuijdervliet

Thijs van Zaal veertig jaar priester
In het weekend van 23 en 24 oktober 
heeft Thijs van Zaal in de Franciscuskerk 
in Oudewater en de Bonaventurakerk in 
Woerden het feit herdacht dat hij veertig 
jaar geleden door mgr. A. J. Simonis in 
de kathedraal van Rotterdam tot priester 
werd gewijd. Thijs is een geboren Hoog-
madenaar (19 mei 1948), het enige kind 
van de toenmalige postbode in Hoogma-
de Cor van Zaal, en diens echtgenote Elisabeth Lieverse, die in 
het dorp bekend was als postkantoorhoudster. 

Na de lagere school in Hoogmade ging Thijs naar het toen-
malige kleinseminarie in Noordwijkerhout en vervolgens naar 
het grootseminarie in Warmond. Daarna studeerde hij aan 
de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. Na 
een korte onderbreking van zijn studie werd hij op 24 oktober 
1981 tot priester gewijd. Van Zaal werd kapelaan in Leid-
schendam en pastoor in Schiedam, Hellevoetsluis, Brielle en 
Spijkenisse.

Vanaf 2010 was Thijs van Zaal lid van het pastoraal team 
te Oostland, met de dorpen Pijnacker, Nootdorp, Berkel en 
Rodenrijs, Bergschenkhoek en Bleiswijk. Sinds 2015 is dit de 
parochie van Christus Koning. Sinds 2016 werkt hij voor vijf-
tig percent in de parochie Pax Christi (Oudewater, Woerden, 
Kamerik en Meije-Zegveld). Voor de andere vijftig percent is 
hij inmiddels met emeritaat. Thijs van Zaal woont in een ge-
meenschap van de Focolare-beweging in Nieuwkuijk. Ook hier 
is aandacht besteed aan zijn veertigjarig priesterschap. 

Hans van der Wereld

Kalender 

December
1 19.30 uur Online (via Zoom) Bijbellezen met je hart 

Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl

7, 14, 21, 28 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie
Tijdens de lockdown op afstand
Info: jokevtol@gmail.com

Januari
4, 11, 18, 25 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie

Tijdens de lockdown op afstand
Info: jokevtol@gmail.com

12, 19, 26

13, 20, 27

08.45 uur &
20.00 uur
20.00 uur

Koetshuis, Langeraar Stiltemeditatie
Tijdens de lockdown op online 
Info: www.groenehart.nl
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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, 
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. 1 (februari 2022) kunt u uiterlijk op 
10 januari aanleveren bij uw lokale redactie. 
Het blad verschijnt omstreeks 28 januari.

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

Maarten; al wordt het dan al snel weer te gewoon. Wat 
geweldig om te doen en wat een inzet van velen! Dit 
vraagt om herhaling.’ aldus kapelaan.

Dit is een toegankelijke manier om de verhalen van de 
kerk en het geloof te delen. De boodschap van de bijbel-
se verhalen en er voor andere mensen zijn, zijn ook de 
verhalen van mensen nu. Ongeacht of je ongelovig bent 
of een ander geloof hebt dan het katholieke!

Een ander helpen is altijd belangrijk geweest en is dat 
nog, zeker in deze tijd en in onze samenleving. Dat vindt 
iedereen, ook al is dat in de praktijk moeilijk. Sint Maar-
ten is een heel goed voorbeeld voor ieder van ons, als 
mensen van alle leeftijden.

‘Erik De Viking’ gaf belangeloos een fantastische vuur-
show waar groot en klein van onder de indruk waren. 
Erik was behalve de vuurspuwer ook de ‘bedelaar’ in het 
toneelspel. ‘Ik hoop ook dat dit een mooie traditie gaat 
worden. Alle ingrediënten zijn er.’ vertelt Erik. 

De Sint Maarten bijeenkomst is georganiseerd het kader 
van de gezinsvieringen die we organiseren in Leimuiden. 
Elke viering begeleid door het kinderkoor is er extra aan-
dacht voor de gezinnen. Vijf maal per jaar maken van de 
gezinsviering een speciale bijeenkomst deze momenten 
noemen we de gezinsviering PLUS. De buitenvieringen 
vallen daar ook onder. De eerstvolgende  is de kerstvie-
ring. 

Wil je op de hoogte blijven van de gezinsvieringen stuur 
dan even je mailadres naar gezinsvieringplus@gmail.com. 

Annemarie van der Veen

Sinterklaas de 
goedheiligman
De dagen worden korter, de nach-
ten langer. In deze periode begint 
de wind ook weer door de bomen 
te gaan, en hoor je af en toe zacht-

jes de paardenvoetjes gaan over het dak. Sinterklaas 
is weer in het land. Nu is Sinterklaas een Nederlandse 
verbastering van de heilige St. Nicolaas en dit zou de 
achterkant van de Samenstromen niet zijn als hier niet 
een beetje aandacht voor de Goedheiligman zou zijn. 
St. Nicolaas van Myra is omstreeks 260 jaar na Christus 
geboren in de Romeinse stad Patara (wat tegenwoordig 
ligt in Turkije). Hij kwam uit een welvarende familie van 
Griekse afkomst. In zijn jeugd schijnt hij al vanaf het 
begin op bepaalde tijden te vasten, zo dronk hij geen 
moedermelk op woensdag- en vrijdagochtend. Toen 
Nicolaas zijn ouders overleden, kreeg hij de beschikking 
over een grote erfenis. Nicolaas had als voornemen om 
dit geld weg te geven, maar wist nog niet hoe. Toen hij 
hoorde van een vader die zo arm was geworden dat hij 
geen andere optie zag dan zijn dochters te verhoeren, 
was Nicolaas geschokt. Midden in de nacht gooide hij 
een klomp goud bij de familie naar binnen en maakte 
zichzelf uit de voeten voordat iemand hem gezien had. 
Zo begon voor de Sint een lange traditie van ‘s nachts 
langsbrengen van cadeautjes aan mensen die het nodig 
hadden.   

Op vrijdag 12 november was er een Sint Maarten bij-
eenkomst in de tuin van de Sint Jan de Doperkerk in 
Leimuiden. Gezinnen kwamen samen om naar een klein 
toneelstuk over Sint Maarten te kijken. Dit werd gevolgd 
door marshmallows en stokbrood bakken boven de 
kampvuren, warme chocolademelk drinken en door een 
fantastische vuurshow. Iedereen had iets meegenomen 
om met elkaar te delen. Zo was er een heerlijke pom-
poensoep en allerlei hapjes.

Sint Maarten werd gespeeld door niemand minder dan 
kapelaan Van Paassen:  ‘Was het maar iedere dag Sint 

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

Sint Maarten is een mooi 
voorbeeld


