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Van de redactie
Beste lezers,
Namens de redactie van “Samenstromen” mag ik u een zeer voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar toewensen. Misschien dat u
tobt met uw gezondheid, misschien heeft het geluk u een beetje in de steek gelaten. Vrijwel voor ons allen gold, dat we het
afgelopen jaar niet vrijuit konden leven. Niemand van ons kon om de gevolgen van corona heen. Op u allen hadden de gevolgen van de ziekte of de maatregelen ter voorkoming impact. Voor de een was het misschien een afschuwelijke tijd, voor een
ander viel het nog wat mee. Het is dan ook bijzonder om als redactielid uw verhalen te lezen en daarin te bemerken dat uw
enthousiasme voor onze kerk onveranderd groot is. U zoekt blijkbaar binnen wat mogelijk is, toch steeds de verbinding met
elkaar. Het is fijn om dat te lezen. Laten we hopen dat de omikronvariant achteraf het keerpunt in de pandemie blijkt te zijn en
we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de gezondheid van onze dierbaren, onszelf en onze werkzaamheden weer als
vanouds kunnen oppakken. Alle goeds voor 2022!
Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Hans Broekkamp

APK
Van de week kreeg ik bericht van de Rijksdienst
voor het Wegverkeer. Even schrikken, want dat
betekent meestal een bekeuring. En ondanks het
feit dat ik bijna altijd de cruise control aan heb
gebeurt het mij ook wel eens, zoals zovelen, dat
je net een paar km te hard rijdt. Kost wel geld.
Zonde!
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Maar dit maal kreeg ik gelijktijdig ook een bericht
van de garage en gingen beide berichten over de
APK. Goede zaak dat je auto verplicht gekeurd
moet worden om te voorkomen dat we met een
oud wrak over de weg gaan rijden. Levert alleen
maar ongelukken op. Ook zonde!
Zo is het ook een goede zaak als je af en toe je lijf eens laat controleren. Zeker als
je niet lekker in je vel zit. Niet te lang mee wachten want je kunt er het beste maar
op tijd bij zijn als er iets gerepareerd moet worden. Ik spreek uit ervaring. Te laat en
allerlei problemen krijgen is ook zonde!
Zo worden ook op allerlei gebied dingen gekeurd. Gymzalen bijvoorbeeld. Elk jaar
kwam er een inspecteur bij mij op school om alle toestellen aan een inspectie te
onderwerpen. Het zou toch vervelend zijn als een klimrek vol kinderen ineens van
de muur afkomt en naar beneden stort. Zonde toch?
En wat dacht u van ons kerkgebouw? Dat wordt jaarlijks gecontroleerd door de
rijksmonumentenwacht. Goed om te weten wat er aan gebeuren moet. Als er iets
instort is dat toch eeuwig zonde!
Ook ons zielenheil behoeft af en toe een APK. Het belangrijkste is dat je je naaste
kunt vergeven wat je hem hebt aangedaan. Ik geloof in de “vergeving van de zonde”
zoals in onze geloofsbelijdenis staat. Maar voor mij is dat vooral de vergeving van
mijn naaste en van God. Vergeving krijg je zeker als je oprecht je spijt betuigt.
Af en toe je fouten erkennen ten opzichte van je medemens is je broodnodige APK.
Als je die maar niet overslaat, want dat is een gemiste kans en dat zou zonde zijn!
Rob Aupers

Pastoraal

Voelt u zich deel van Gods kerk op aarde?
dag, week, maand of jaar geregeld is. Dat
is een proces waar meer tijd voor nodig
is, waarbij inzicht en inzet nodig is op al
die verschillende lagen.
De Nederlandse bisschoppen zullen
eerst per bisdom en uiteindelijk als
Nederlandse Kerkprovincie (alle
bisdommen van Nederland bij elkaar) een
document van zo’n 10 pagina’s moeten
insturen als Nederlandse inbreng in dit
synodale proces.

Hopelijk is u de uitdrukking Gods kerk weleens opgevallen in de
gebeden tijdens een viering! Eén van de momenten waarop het u zou
kunnen opvallen, is in het Eucharistisch Gebed. In versie 2C horen
we: ‘Denk toch Heer aan uw kerk, verspreid over de hele wereld…’.
Maar wat betekent dat nu eigenlijk Gods Kerk voor uzelf, voor de
geloofsgemeenschap, voor de kerk wereldwijd?
In het rooms-katholiek geloof geldt
Gods kerk als benaming van wat de ene
Evangelist omschrijft als het ‘Koninkrijk
der hemelen’ en een ander over het
‘Koninkrijk van God’ (o.a. Lucas 17,2025). Dat lag niet alleen in de toekomst,
maar was naar de woorden van Jezus
ook nu op aarde aanwezig. Als gelovigen
zijn wij uitgedaagd om te delen in de
houding die Jezus ons voorleefde: Er zijn
voor onze naasten, en ook genezend
aanwezig te zijn. Iemand die verloren
loopt en aandacht krijgt, kan in zekere zin
een vorm van genezing ervaren: ik word
gezien, ik doe ertoe.
Paus Franciscus heeft een synode
aangekondigd met als thema: ‘Voor een
Synodale kerk: gemeenschap, participatie
en zending’. Eén waarbij het vormgeven
aan dat Koninkrijk van God, die Kerk
van God op aarde, nadrukkelijk voor het
voetlicht wordt gebracht. Hij roept niet

alleen de bisschoppen maar ook alle
gelovigen op mee te denken en mee te
werken door input te geven hoe we in de
huidige tijd Gods Kerk op aarde gestalte
kunnen geven.
Dat past prima bij de situatie van onze
eigen parochiefederatie, waarin we ons
best doen om Kerk in deze tijd te zijn en
steeds meer te worden, daarbij geholpen
door het boek ‘Als God renoveert’.
Wij proberen in de parochiefederatie
Clara en Franciscus samen de weg te
gaan van ons gelovig in het leven staan
aan het begin van het derde millennium.
Die weg in parochieverband is niet los te
zien van het bisdom Rotterdam waarvan
wij deel uitmaken en ook niet van de
wereldkerk.
Het samen afleggen van deze weg is
zowel qua parochiefederatie alsook in het
licht van de synode, niet iets wat in een

Als 3 uit een totaal van 10 thema’s
hebben de Nederlandse bisschoppen
gekozen voor:
• Viering: het luisteren naar het woord
en het vieren van de Eucharistie; Hoe
bevorderen we de actieve deelname
van de gelovigen aan de liturgie?
Welke ruimte wordt er gegeven aan de
deelname van de ambten van lector en
acoliet?
• Medeverantwoordelijkheid voor missie;
met onder andere de vragen: hoe
worden wij als gedoopte geroepen om
deel te nemen aan de zending die we
als kerk van God hebben in deze wereld
en wat verhindert mogelijkerwijs die
deelname?
• Dialoog en Kerk en samenleving; op
welke wijze voert de kerk een dialoog
en leert zij van andere sectoren
van de maatschappij: de kringen
van de politiek, economie, cultuur,
burgermaatschappij en personen die in
armoede leven?
Als pastoraal team hopen wij de
coronaproof mogelijkheid te kunnen
bieden om hierover tijdig met elkaar in
gesprek te kunnen gaan, zodat wij als
Clara en Franciscusparochie een bijdrage
kunnen leveren aan het aandeel van onze
bisschop in dit proces. Mocht u geen
mogelijkheid of interesse hebben om
mee te denken, mee te praten -dat kan
uiteraard ook- zou u dan wellicht willen
bidden om een mooi resultaat van deze
wereldwijde synode? Ook op die manier
kunt u uiting geven aan de missie samen
Gods kerk op aarde te zijn.
Kapelaan Van Paassen
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Clara & Franciscus Parochiefederatie

Parochiefederatie
Met hoop het nieuwe jaar in
Februari, de feestdagen liggen alweer even achter ons. De “tijd
door het jaar” is weer begonnen, te herkennen aan de groene
kleur in de kerk. Een nieuw jaar met de nodige uitdagingen,
maar ook met nieuwe hoop!
Terugkijkend op 2021 zien we een corona-jaar met opnieuw een
kerstfeest en een jaarwisseling met veel beperkingen. De “kerstsfeer” van volle kerken met kerstmis hebben we allemaal gemist. Het blijft vreemd en onwezenlijk om kerstavond te vieren
in een lege kerk. Ik hoop en bid van harte dat volgend jaar weer
“normaal” mag zijn!
Toch zijn we dankbaar dat we, ondanks alle beperkingen, hebben kunnen vieren. Op kerstavond alleen via de livestreams en
op de kerstdagen in alle kerken, helaas het met een beperkt
aantal mensen. Ik wil graag onze dank uitspreken aan allen die
dit mogelijk hebben gemaakt. De mensen in de vieringen zelf,
maar ook degenen die op de “achtergrond” veel werk hebben
verricht. En laten we daarbij vooral de mensen niet vergeten
die zich keer op keer, week in week uit, inzetten om alle coronamaatregelen uit te voeren.
Dankbaar zijn we ook voor de vele kerst- en nieuwjaarswensen
die we van u mochten ontvangen. Het waren vaak prachtige
kaarten. Juist in deze tijd is het bemoedigend om zulke wensen
te ontvangen. Namens het hele pastoraal team: hartelijk dank!
Nu staan we aan het begin van het nieuwe jaar, 2022. Aan ons
om ermee aan de slag te gaan, om er iets van te maken. Daarbij
mogen we ons steeds weer vasthouden aan Gods belofte dat Hij
er altijd zal zijn. Laten we met die belofte samen het jaar hoopvol tegemoet gaan.
Pastoor Jack Glas

Alpha Nieuws
Wat is Alpha? Het is een serie bijeenkomsten over geloof. Iedere bijeenkomst staat een vraag centraal: Is er
meer? Wie is Jezus? Waarom zou je
geloven? In een korte film wordt het
thema toegelicht en daarna praten
we met elkaar. Hoe zien wij dat? Wat
zijn onze (levens)ervaringen? Zo leren
we van elkaar en wordt de avond
een echte ontmoeting met het Katholieke geloof én met elkaar.
Vorig jaar zijn we met Alpha begonnen. Door Corona niet in een
zaal, maar ‘online’. In oktober is de vijfde groep gestart. Eind
januari is de laatste bijeenkomst.
4
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Wij vroegen de deelnemers: Wat vinden jullie ervan? Dit is hun
mening:
Cecilia: “Alpha is een verrijking van mijn geloof. De gesprekken
zijn open, prettig en respectvol. Een echte aanrader om je geloof
te delen en in gesprek te komen met anderen.”
Hans: “Geloof is iets heel intiems. Daarover van gedachten kunnen wisselen met anderen in een warme en respectvolle omgeving. Dat is Alpha.”
Léon: “In een vertrouwelijk omgeving bemoedigend en verdiepend met het geloof in God bezig zijn. Alpha is verhelderend
en werkt aan de bewustwording waar jij op dit moment in het
geloof staat. Een aanrader.”
Trudie: “Alpha heeft voor mij het geloof weer teruggebracht,
onvoorwaardelijke liefde… dát is het!
Alpha Online: niet wachten tot ooit maar nu. Juist nu in deze tijd
verbonden zijn.”
Het is ons voornemen om, zodra de Corona-maatregelen het
toelaten, een Alpha te organiseren in een zaal binnen onze federatie. In de toekomst kunnen beide vormen (via de computer én
in een zaal) naast elkaar bestaan.
Op de website van onze parochiefederatie, rkgroenehart.nl,
vindt u een pagina over Alpha. Wat vindt u daar? Achtergronden
en filmpjes, het laatste nieuws én een formulier om ons te laten
weten dat u interesse hebt. Een aanrader!
Pastor Heleen van de Reep

God heb ik lief
God heb ik lief, mijn trouwe Heer
Hij zorgt voor mij, elke nieuwe dag
Zolang ik op deze aarde leven mag
Hij schenkt mij hulp, steeds weer.
God heb ik lief, Hij hoort mijn klagen
Hij wil mij voor het kwaad beschermen
En blijft zich altijd over mij ontfermen
Niet alleen vandaag, maar alle dagen.
God heb ik lief, de hoorder der gebeden
Hij wil steeds naar mij luisteren
Ook al is het maar een fluisteren
Hij weet alles van mijn moeilijkheden.
God heb ik lief, ik blijf in Hem geloven
Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan
En laat mij nooit alleen verder gaan
Zijn grote liefde gaat alles te boven.

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Vieren
Maria Lichtmis, 2 februari

Lief een Leed

Maria Lichtmis is een echt winterwarmte-feest. We vieren het 40
dagen na Kerstmis met licht, warmte en pannenkoeken!
Bij elke feest hoort een verhaal. Bij dit feest het verhaal van 'de
Opdracht van Jezus in de tempel' (evangelie van Lucas, hfst. 2)
Volgens de joodse voorschriften moest een jonge moeder zich
veertig dagen na de geboorte van haar kind ritueel reinigen, als
een overgangsmoment naar het religieuze openbare leven. En
de eerstgeborene werd aan God toegewijd. Vandaar dat Maria
en Jozef veertig dagen na de geboorte van Jezus naar de tempel
gaan en hun pasgeboren zoon opdragen aan de Eeuwige. Daarmee vieren ze dat ze hun kind als een geschenk van God beleven. Jonge ouders herkennen zich in Jozef en Maria wanneer ze
hun jonge kind laten dopen. Samen bidden we in dankbaarheid
voor het nieuwe leven. De opdracht van Jezus in de tempel, het
laten dopen van je kinderen of van jezelf, is als het ware ‘je invoegen in een liefde die groter is dan jijzelf, of in een kracht die
je eigen kracht overstijgt.’ (Sanny Bruijns in: Weg van Maria).

Omzien
Anker

We vieren het feest op woensdag 2 februari, ‘s morgens om
9.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen en ’s
avonds om 19.00 uur in de H. Adrianuskerk in Langeraar.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Oriëntatie dag priesteropleiding
Voor wie er over denkt om priester of diaken te worden, is er
jaarlijks een oriëntatiedag. Tijdens de oriëntatie dag kunnen
mannen (18-45 jaar) in gesprek met de rector en met bisschop
Van den Hende over hoe je je roeping serieus kunt onderzoeken.
“Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden”, zegt paus Franciscus. Vronesteyn wil helpen om na te denken over de vraag of God hen roept tot het ambt van priester of
diaken. Dit jaar is de oriëntatie dag op zondag 13 maart. Meld je
aan via rector Broeders: w.broeders@bisdomrotterdam.nl.
Wil je op een ander moment in gesprek? Neem dan contact op
met rector W. Broeders.
Pastor Marjo Hoogenbosch

De Voorbede
Afhankelijk of het een doordeweekse viering is of een weekendviering, volgt na de preek dan wel na de geloofsbelijdenis de
voorbede. Het verschilt per geloofsgemeenschap, maar bij de
voorbede is, voor wie dat kan, knielen of staan de meest passende houding. De altaar-assistenten zijn daarin, evenals op andere
momenten in de liturgie, tot voorbeeld. Als zij gaan staan of

knielen dan mogen de aanwezige gelovigen in de kerk er vanuit
gaan dat dat de bijpassende houding is.
De gebeden komen niet zomaar tot stand, daar zit een opbouw
in. Gewoonlijk is de volgorde van de intenties:
• Voor de noden van de kerk (paus, bisschoppen, priester, diakens, en wat van of voor hun gevraagd wordt, in het licht van
het Evangelie van die dag);
• Voor de regeerders en voor het welzijn van heel de wereld;
• Voor degenen die onder bepaalde noden gebukt gaan;
• Voor de plaatselijke gemeenschap, waaronder vaak de misintenties
Indien de viering een bijzonder karakter heeft, bijvoorbeeld een
viering van Eerste Heilige Communie, Vormsel, het Huwelijk of
een Uitvaart, dan kunnen de intenties meer op die gelegenheid
worden afgestemd. De voorbede wordt normaalgesproken ingeleid en afgesloten door de voorgaande priester of een andere
voorganger-pastor. De coupletten van de voorbede worden in
principe gelezen door een lector of lectrice. Toch bidt de hele
geloofsgemeenschap! Dat blijkt uit de acclamatie (instemming)
die klinkt na de betreffende intenties.
Kapelaan Van Paassen

Stille Omgang 2022
In 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.”
De Samenwerkende Genootschappen Stille Omgang in onze Federatie zijn al weer, ondanks nog veel onzekerheden, begonnen
met de voorbereidingen voor de Stille Omgang. De vier genootschappen, Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude
en Zevenhoven vertegenwoordigen de hele Clara & Franciscus
Federatie want ook uit andere parochies sluiten veel pelgrims
zich aan bij de jaarlijkse stille tocht door donker Amsterdam. Het
enthousiasme in de vele parochies heeft de aandacht getrokken van het Italiaanse Katholieke Persagentschap Agensis die
zich verbaasd toonde over de grote toeloop op deze traditionele
traditie in het ontkerkte Nederland. Het is ook heel bijzonder dat
het Mirakel van Amsterdam uit 1345, ondanks tegenwerking en
verboden, nog steeds herdacht wordt met een stille tocht door
donker Amsterdam. “Agensis” schrijft ook dat de Stille Omgang
de inspiratiebron is van de stille tochten die in Nederland gehouden worden als er iets ernstigs gebeurd is.
Door de Covid pandemie kon in 2020 geen Stille Omgang plaatsvinden, evenals in 2021. Indachtig de vieringen van 1942 tot 1945
toen i.v.m. de oorlog de Stille Omgang in de eigen parochiekerk
gevierd werd, is in 2021 een speciale viering gehouden in de
Parochiekerken van Langeraar en Leimuiden. De belangstelling
hiervoor was groot. Wij hopen dat in maart de Corona pandemie
enigszins onder controle is en dat de Stille Omgang doorgang
kan vinden.
Cees van der Vlugt
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Verdieping
Verdieping
Het katholiek Nieuwsblad
Iedere week verschijnt het Katholiek Nieuwsblad. Het Katholiek Nieuwsblad wil de verbindende schakel zijn tussen de
katholieken in het Nederlands taalgebied en het nieuws uit de
wereldkerk. Ook bericht Katholiek Nieuwsblad vanuit katholiek perspectief over het andere nieuws in de wereld.

Vieren

Wij voorzien het nieuws uit Kerk en wereld van zowel duiding
als opinie. Wij doen dit door vanuit een goed gefundeerde
katholieke visie een positieve bijdrage te leveren aan kerk
en samenleving. De eigen redactie en een breed netwerk
van freelancers en columnisten volgen de actualiteit, die
dagelijks te lezen is op de site van Katholiek Nieuwsblad. De
krant bevordert de verkondiging van de blijde boodschap
van Jezus Christus, zoals deze door de katholieke Kerk wordt
overgeleverd. De krant wil dienstbaar zijn aan katholieken
om daarmee de positie van katholieken in de maatschappij
constructief, positief en herkenbaar te maken. Daarnaast wil
het KN op een onafhankelijke wijze feiten, kennis, meningen,
opinie en commentaar zo breed mogelijk presenteren. Zij
maakt daarbij gebruik van moderne communicatiemiddelen, internet, beeld, geluid, papier, druk, dvd’s, uitgaven etc.
Tegelijkertijd levert het KN een bijdrage aan de katholieke
gemeenschap van Nederland door het geven van lezingen,
workshops en radio- en televisie-interviews. Zij ondersteunt
daarbij ook specifieke groepen katholieken in hun eigen presentaties door het geven van trainingen.

Lief een Leed
Omzien
Anker

Wilt u een proefabonnement? Ga dan naar de website
https://www.kn.nl/abonnementen/
of bel +31 (0) 73 612 34 80.
Diaken André van Aarle

Heilig Vormsel

selkracht. In een film lieten we zien waar het Vormsel over
gaat en we gaven voorbeelden van de voorbereiding. Het is
een speels gebeuren met veel verschillende activiteiten. We
maken een gebedssnoer, we leren mediterend bidden, we
praten over Bijbelverhalen, we spelen toneel en houden een
speurtocht. En er zijn uitdagingen. We vragen de vormelingen
om te oefenen in daden van barmhartigheid. Zo wordt het
toegroeien naar het H. Vormsel een ontdekkingstocht die je
hoofd en je hart aanspreekt. Maar ook de ouders worden niet
vergeten in de voorbereiding. Er zijn ouderavonden waarin
we onderdelen van het project bespreekbaar maken. Wat
geloven wij? En hoe kunnen wij dat geloof handen en voeten
geven? We vragen ouders (moeders én vaders) de werkgroep
te ondersteunen tijdens de bijeenkomsten.
We leven – nu ik dit schrijf – in een lockdown vanwege de
Coronapandemie. Op dit moment kunnen we geen avondbijeenkomsten houden. We weten nog niet wanneer we kunnen
beginnen. Want juist omdat de voorbereiding zo veelzijdig is,
kun je deze niet vervangen door online bijeenkomsten. Zodra
het veilig kan, gaan we beginnen. Daarom willen wij vragen
om het inschrijfformulier op de website in te vullen. Dan kan
de begeleiding beginnen met de groepsindeling. Heeft u de
livestream gemist? Kijk het terug op TV.rkgroenehart.nl of via
deze link: https://www.youtube.com/watch?v=t3wFr18E5Xk.
Ook op de website van de parochie vindt u het inschrijfformulier Wij hopen spoedig te beginnen.
Werkgroep Vormselkracht Clara en Vormselkracht Franciscus
Pastor Heleen van de Reep

Zijn God en Allah dezelfde?
Allereerst kun je zeggen dat we niets met zekerheid weten
over God. Wat we wel hebben, zijn onze persoonlijke ervaringen met God en de ervaringen van mensen, die we terugvinden in verhalen in de Bijbel en de Koran.
De verhalen, liederen en gedichten uit het Joodse gedeelte,
het Oude testament, en de verhalen en getuigenissen in het
Christelijke gedeelte, het Nieuwe Testament. En ook de Koran
heeft verhalen en teksten uit beide tradities. Ook de geboorte
van Jezus staat er in, daar is zijn naam Isa en de naam van zijn
moeder Marjam. Net een beetje anders, maar je kunt de naam
van Maria herkennen. Zoals de naam Youssef lijkt op Jozef.

Op 11 januari heeft de werkgroep Vormselkracht een
livestream gehouden. We vertelden over het Vormsel en de
voorbereiding daarop. We werken met het project Vorm6

www.rkgroenehart.nl

In de Bijbel wordt aan God verschillende namen gegeven.
De eerste is de naam die Mozes ontdekt in de woestijn, daar
waar bijna niets is, daar leert hij Gods naam: “Ik zal er zijn”. En
in de verhalen die volgen: Herder, Almachtige, Verlosser, Toe-

Clara & Franciscus verdieping
vlucht, Eeuwige, Sterke, Hemelse Vader, Wonderbare raadsman, Alfa en Omega.
Ook in de verhalen en liederen in de Koran kun je allerlei namen terugvinden voor God: Allah, de naam van God alleen,
Die van alles houdt, Schepper, Koning, Vergever, Zachtmoedige, Ene, Vriend.
In beide tradities zijn bijna honderd namen voor God te vinden en misschien nog wel meer. Als je ze allemaal door elkaar
zet, zie je nauwelijks verschil, maar vooral overeenkomsten.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Heilige van de maand
Benedictus Labre
Deze “vagebond” van God is de heilige van deze maand.
Benedictus Jozef Labre Amettes
25 maart 1748 – Rome 16 april 1783.
Hij werd geboren in een gezin van 15 kinderen. Hij volgde
studies, maar zijn slechte resultaten op school sloten een
leven als priester uit. Daarna probeerde hij tevergeefs in te
treden bij verschillende kloosters. Zijn slechte gezondheid en
angstaanvallen deden hem uiteindelijk besluiten een leven te
gaan leiden als zwerver en bedelaar.
Zo komt het dat hij in 1770 besluit om te gaan leven als
pelgrim. Gekleed in lompen, op blote voeten, een kruis op
z’n borst, een rozenkrans om de hals en een bedelzak met
slechts een brevier, het nieuwe testament en enkele devotie
boeken trekt hij half Europa rond van bedevaartplaats naar
bedevaartplaats. Deze zwerver Gods trekt al biddend en getuigend van de grote liefde van God van Loretto naar Rome
en van Santiago de Compostella naar Einsiedeln. Hij trekt
door brandende hitte, door kou en sneeuw, eet wat mensen
hem onderweg aanbieden en slaapt onderweg in een greppel of bij een boer. Onderweg is er vaak spot en onbegrip
mede omdat hij een uur in de wind stinkt. Als de mensen
vragen: “waarom”? Is steevast zijn antwoord: God wil dat ik
deze weg ga.

Rome is voor de winter meestal zijn thuishaven. In de Santa
Maria dei Monti vlakbij het Colosseum bidt hij veel en lang.
Hij slaapt dan meestal onder een boog van het Colosseum,
bij de kruiswegstatie “Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis
dragen”. In Rome staat hij bekend als “de arme van de aanbidding”. Op woensdag voor Pasen 1783 zakt hij op de stoep
voor de kerk in elkaar. Daar sterft Benedictus, na 13 jaar
zwerven, bidden en getuigen. Bij zijn uitvaart is er zo’n grote
toeloop van mensen dat men de orde niet meer kan handhaven. Iedereen wil erbij zijn... Er wordt een heilige begraven.
Zo zie je maar weer, dat als niets meer lukt en je tegenslag op
tegenslag te verwerken hebt er nog steeds een God is die een
plan met je heeft en die ontzettend veel om je geeft.
Waar helpt Benedictus ons bij deze maand?
Om vaker naar een woord en aanbiddingdienst te gaan, en
Ons Heer te zoeken in het Allerheiligste Sacrament, juist als
we geen zin hebben.
Niels Hofkens

Kalender februari 2022
1,8,15,22

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden

Stiltemeditatie
Tijdens de lockdown meditatie op afstand
								Info: jokevtol@gmail.com
2,16,23		
8.45 uur &
Koetshuis, Langeraar		
Stiltemeditatie
		20.00 uur					Tijdens de lockdown online
3,17,24		
20.00 uur					
Info: www.rkgroenehart.nl
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Clara & Franciscus Ontmoeting
In gesprek met Jos Moons

Jos: ‘Blijf vertrouwen in God die met ons op weg is’
Door: Judy Wagenaar

Fotostudio Andries Vervaecke

Woubrugge: Via een WhatsApp gesprek met Jos Moons in
het Spaanse Salamanca, deelt Jos zijn herinneringen aan
de tijd dat hij hier pastor was. Nu bezig aan zijn derde en
laatste jaar van vorming tot Jezuïet, horen we meer over
zijn leven sinds hij in 2009 hier vertrok en over wat hij in
de toekomst zal gaan doen.
Als ik Jos Moons vraag naar zijn goede herinneringen aan de
tijd dat hij hier pastor was (2005-2009) hoeft hij niet lang na te
denken. Jos: ‘Als jonkie kwam ik hier direct na mijn wijding en
dat was natuurlijk een hele klus want je belandt toch in een
totaal andere wereld. Er waren zoveel plekken waar je moest
zijn en zoveel mensen die je wilde leren kennen. Ik leerde
er toegankelijk te zijn en de taal van de gewone mensen te
spreken. Het was fijn om er te zijn voor parochianen op de
momenten dat het nodig was. En dat ze mijn humor konden
waarderen ervoer ik ook als aangenaam.’
Jezuïetenopleiding
Jos wist toen al dat hij het vormingstraject tot Jezuïet wilde
volgen en vertrok in 2009 naar de noviciaatsgemeenschap in
Birmingham voor 2 jaar. Jos: ‘Binnen de orde is er veel ruimte
om je talenten te ontwikkelen en vragen te stellen, je gaat de
diepte in. De breedte van de internationale verspreiding van
de orde trekt me ook aan. Net als hun spiritualiteit: God zoeken via een andere toegang dan je verstand, maar meer via
het innerlijk aanvoelen. Het is uiteindelijk niet iets waar ik zelf
beter van moet worden maar wat wat juist anderen helpt om
8
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te groeien. Het geeft mijn leven zin, en het maakt me gelukkig
dit te doen.’
Amsterdam
Jos verblijft vanaf 2011 zes jaar in Amsterdam waar hij onder
andere een proefschrift schrijft en promoveert. Daarnaast
is hij leraar en pastor onder de studenten. Hij merkt dat hij
heeft behouden wat hij in zijn eerste tijd als pastor leerde:
niet elitair maar eenvoudig spreken maar wel met zeggingskracht. In 2017 vertrekt Jos naar de universiteit van Leuven
waar hij ook nu nog aan verbonden is.
Hij heeft daar drukke werkweken, deels als professor aan de
faculteit theologie en deels in de universitaire parochie. Bovendien publiceert hij artikelen zoals in het dagblad Trouw en
laat hij regelmatig zijn stem in het kerkelijk debat horen, een
middenstem, zoals hij het zelf verwoordt.
Toekomst
Tot de zomer bevindt Jos zich in het Spaanse Salamanca voor
zijn spiritueel sabbatsjaar, tevens de afsluiting van zijn vorming tot Jezuïet. Jos: ‘Hierna ga ik terug naar Leuven waar ik
mijn werkzaamheden weer op zal pakken. Daarnaast ga ik
me bezig houden met het door de paus in de herfst ingeluide
synodale proces.’ Op mijn vraag of Jos zijn oud parochianen
nog iets wil wensen, antwoordt hij: ‘Er is veel aan het veranderen, meer kerken zullen sluiten maar ik wens dat de mensen
vertrouwen hebben in God die altijd met ons op weg is.’

Clara parochie

H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Terugblikken …….
vooruit kijken
De maanden december en januari liggen al weer achter ons!
In december werd er druk geoefend
door de koren, de kerststal werd traditiegetrouw gezet en de kerk werd versierd met prachtige bloemstukken.
En precies één week voor kerst werd
alles anders!! Door premier Rutte en
minister De Jonge werd zeer abrupt een
algehele lockdown aangekondigd. Ook
de bisschoppen namen een besluit en
kerstavond 24 december mochten er na
vijf uur ’s middags tot zeven uur ’s ochtends eerste kerstdag géén vieringen
zijn.
24 december was er toch al een
livestream gepland om vijf uur ’s middags die federatief uitgezonden zou
worden. Deze gezinsviering, met medewerking van het gelegenheidskinderkoor moest vanwege de livestream
op dit tijdstip doorgaan, maar zonder
publiek en werd uitgezonden door Joris
van der Hoorn.
De geplande nachtmis van elf uur ’s
avonds werd verschoven naar Eerste
kerstdag ’s morgens om zeven uur. Met
de 'Herdertjes- of dageraadsmis' met
als voorganger kapelaan Van Paassen
en prachtige zang van helaas maar 4
koorleden van Lords Voice, werd een
oude traditie weer opgepakt. De rest
van de koorleden zaten in de kerk binnensmonds mee te zingen! Jammer
dat er niet meer dan 50 mensen in de
kerk mochten komen, anders was het
zeker 'volle bak' geweest. Gelukkig kon
men deze viering thuis meekijken via de
livestream van onze eigen Jeroen van
der Hoorn.

groot. Jammer dat ook hier maar 50
personen in de kerkbanken mochten
plaats nemen. Het draaiboek voor 'Het
Kindje wiegen' lag ook klaar. Jammer
dat dit niet door kon gaan vanwege de
verwachte belangstelling en het hoge
aantal besmettingen onder de kinderen
op de basisscholen. Zo heeft iedereen
zijn uiterste best gedaan om er toch
mooie, sfeervolle kerstdagen van te
maken. Dank aan een ieder die zich hier
voor ingezet heeft.
De oudejaarsviering met Lords Voice
werd verplaatst naar de middags om
half vier, zodat we toch mooi met elkaar
het jaar 2021 konden afsluiten met
gebed en zang. De nieuwjaarsreceptie
op 16 januari na afloop van de eucharistieviering, ging helaas ook niet door.
De voorzitter van de B.C.P., Herman de
Jong, heeft toch nog een mooi woordje
gesproken tot de parochianen en sprak
de hoop uit dat 2022 voor iedereen een
gezond en vreugdevol jaar mag worden.
In januari zijn ook de eerste voorbereidingen gestart voor de Eerste Heilige
Communie. Er gaan 21 kinderen van
onze parochiekern Aarlanderveen meedoen met het Ankerprojekt en zij hopen
in juni hun Eerste Heilige Communie te
ontvangen.

De Heilig Vormsel werkgroep gaat ook
weer van start en alle kinderen van
groep acht, die gedoopt zijn en ingeschreven staan bij onze kerk, worden
uitgenodigd om mee te doen. Zoals u
ziet, wij blijven een actieve en levendige
kerkgemeenschap in ons mooie Aarlanderveen.
De pastoraatgroep

Gezinsviering
kerstavond in
Aarlanderveen

Om kwart over negen was er een Woord
en Gebedsviering met als voorganger
diaken Van Aarle. Tijdens deze viering
werden mooie traditionele kerstliederen gezongen door vier dames van de
Cantorij onder leiding van Doke op het
orgel. Ook de belangstelling was weer
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H H Petrus en Pauluskerk
Kerstavond 24 december 2021 was er
een gezinsviering met medewerking
van het gelegenheidskoortje, onder
leiding van Niels op keyboard, dirigente
Helma en Ria als onmisbare kracht voor
begeleiding van de kinderen. Vanaf de
herfstvakantie tot kerst hebben alle
kinderen vol enthousiasme de repetities
gevolgd in school De Vaart.
Vanwege de maatregelen die we op
het laatste moment kregen, moesten
we het een en ander schakelen om
toch alle kinderen mee te kunnen laten
doen. De oplossing was in drie groepjes
van vijf kinderen de liedjes om beurten
te zingen. Als groepje een klaar was, gingen die langs de zijkant terug naar hun
bank en groepje twee door het midden
naar hun plaats om te zingen. Daarna
hetzelfde met groepje drie.
En zo wisselden ze elkaar af en hebben
we mooie kerstliedjes gezongen in die
viering. Deze viering werd ook direct uitgezonden op tv.rkgroenehart.nl. We
hopen dat velen dit thuis hebben meegevierd. Er mochten niemand anders
dan de voorgangers en een gelegenheidskoortje aanwezig zijn in de kerk.
Ervan uitgaande dat we dit jaar wel met
een volle kerk een Gezins-Kerstviering
mogen gaan houden, gaan we er weer
voor!
De leiding wenst u allen een gezond en
mooi jaar toe.
Niels, Ria en Helma

Adventsactie 2021
voor El Salvador

ging om goede bereikbare zorg voor
moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling én de periode erna.
De Adventsactie wordt elk jaar aangedragen door de landelijke Bisschoppelijke Vastenactie, gevestigd in Den
Haag. Ondanks de beperkingen door
de pandemie heeft deze actie, dankzij
onze aanwezige parochianen tijdens de
vieringen, toch nog een mooi bedrag
opgeleverd:
27-11:
		
05-12:
		
12-12:
		
19-12:
engeltjesverkoop:
totaal: 			

€ 26,40
€ 119,70
€ 153,05
€ 137,00
€ 199,45
€ 635,60

Wij willen u hartelijk danken voor uw
gulle donaties, namens de vele jonge
moeders én kinderen in Guarjila, die
dankzij een geweldig georganiseerde
gezondheidskliniek, zo goed opgevangen worden. Onder de rubriek ‘Omzien
naar de ander’, verderop in dit blad,
kunt u het volledige overzicht bekijken
van alle donaties binnen alle kernen.
Helma Zevenhoven en Agatha Keijzer
(MOV-werkgroep A’veen)

Rock Solid
Aarlanderveen doet mee
met DiaconAction
Ieder jaar wordt er vanuit het bisdom
DiaconAction georganiseerd. Dit is een
activiteit waar tiener- en jongerengroepen zich bij kunnen aansluiten. Het doel
van DiaconAction is iets goeds doen
voor de mensen om je heen. Een activiteit waar we jaarlijks aan meedoen,

Verdieping
Vieren

alleen heeft corona ervoor gezorgd,
dat we een andere invulling aan deze
activiteit moesten geven. Samen met
de pastoraatgroep hebben we bedacht
om de Tussenbeide bij iedereen langs
te brengen. Op deze manier konden
we een taak van de wijkcontactpersonen overnemen, waardoor er iets
meer ruimte ontstond in hun overvolle
agenda. Met de tieners verzamelden we
in 't Achterom om daar samen de grote
stapels Tussenbeides te verdelen over
drie groepen. Een groep bleef in Aarlanderveen en de twee andere groepen
gingen naar Ter Aar. Het was een flinke
klus, maar wel een hele leuke activiteit.
We kregen zelfs hulp van de kapelaan.
Voor de tieners was dit een mooie manier om kapelaan van Paassen beter
te leren kennen. Na drie uur lopen,
hadden we bijna alles rondgebracht en
verzamelden we weer in het Achterom.
Hier hebben we afgesloten met een
lekker patatje en hebben we gezellig na
gekletst. Kortom een geslaagde en gezellige DiaconAction activiteit.
Rock Solid Aarlanderveen

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt

Tijdens de adventsperiode heeft de
MOV-werkgroep aandacht besteed aan
de Adventsactie voor El Salvador. Het
10
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Omzien
Jonas Cornelis Kempen zoon van Robbert Kempen en

19 december
			

Anker

Parul Kempen- Majumdar

Clara parochie

H. Adrianuskerk

Langeraar
Kerkbalans 2022
In de vorige Samenstromen hebben
we al aangekondigd, dat de Kerkbalans
2022 er aan komt. Bij deze Samenstromen vindt u een folder en een brief met
meer informatie over deze actie. Uw
bijdrage is van harte welkom, in welke
vorm dan ook. Dit kan zijn:
• een eenmalig bedrag;
• een periodieke jaarlijkse schenking;
• maandelijks een vast bedrag.
Door de jaren heen zijn de kosten voor
onze gemeenschap steeds hoger geworden. En dan hebben we het niet alleen
over het onderhoud van de gebouwen
en het kerkhof, maar ook de kosten
voor het houden van de erediensten,
het verzorgen van trainingen en opleidingen, voorbereidingen op de Eerste
Heilige Communie en Vormsel, de kosten van koren, organisten en werkgroepen. Daarnaast hebben ook wij net als
iedereen te maken met hogere inflatie
en sterk stijgende energiekosten. Door
alle beperkingen zijn onze inkomsten
steeds lager en moeten we het steeds
meer hebben van de kerkbalans. Uw
bijdrage voor de kerkbalans is daarom
in 2022 meer dan van harte welkom.
En als u iets meer kan missen dan heel
graag. Informatie over het doen van een
periodieke jaarlijkse schenking kunt u
vinden op onze website.
BCP Langeraar

Een terugblik op ‘Kindje
wiegen - de speurtocht’
We kijken terug op een mooie kerst
met kindje wiegen, wat wel anders was.
Druppelsgewijs werden de gezinnen
binnengelaten voor een reis langs het
kerstverhaal. Alleen maar kijken? Nee,
uitgedaagd met vragen voor de ouders
en de kinderen. Soms makkelijk, soms
moeilijker en werd er hulp gevraagd.
Ook een wens of gebed voor op de
kerstster in de boom zorgde nog weleens voor een frons: wat wens ik? Wat

wenst u? Misschien een mooie gedachte
om die vraag ook in februari nog te
laten klinken. Van de werkgroep Kindje
Wiegen een hartelijk dank voor uw
komst naar de stal en de hoop samen
op weg te gaan naar een bloeiende parochie.
Werkgroep Kindje Wiegen

Stilte- en Aandacht
Meditatie
Eind vorig jaar hebben we nog een
mooie avond gehouden over ‘de adem’.
Nou denkt u misschien, wat is daar nou
over te vertellen en al helemaal in de
context van ons kerkblad? Nou de link
blijkt bijvoorbeeld uit het volgende: Wist
u dat het Hebreeuwse woord Roeach
twee betekenissen heeft: De eerste is
adem en de tweede is geest van God/
Heilige Geest. Hoe mooi is het als je
dan bedenkt dat ademen het eerste en
laatste is wat je op deze aarde doet. Dat
zolang je leeft, Gods Geest in jou ademt!
Opeens is de adem veel meer dan alleen een in-en uitademing. Met elke
adem is God in jou aanwezig. Hoe gaaf
is dat? Het was een mooie verdiepende
avond en zeker voor herhaling vatbaar.
De toegang was vrij op basis van een
vrijwillige bijdrage voor de adventsactie.
Er zijn ook plannen voor stilte wandelingen, klankschalen avond, labyrint lopen
aan zee… maar het is lastig plannen
momenteel. Hou daarom de website in
de gaten rkgroenehart.nl of vraag het
na op tel. 06-28256286. De meditaties
worden ook weer opgenomen en online
gezet op YouTube en de Facebook pagina van de meditatie groep.

•

•

•

•

Warme groet, Liesbeth

Vanaf de Adrianustoren
• Dank, voor de vele kerstkaarten die
naar de pastorie zijn verzonden met

•

de fijne wensen die ontvangen zijn
voor het nieuwe jaar 2022.
De Adventsactie heeft een bedrag van
€ 342,19 opgebracht. Hartelijk dank
hiervoor.
Op woensdag 2 februari vieren wij
'Maria-Lichtmis' om 19.00 uur in onze
kerk. Het christelijk feest verwijst
naar een gebruik ten tijde van Jezus.
Volgens de joodse wet moest een
eerstgeboren jongen 40 dagen na
de geboorte naar de tempel worden
gebracht, om aan het volk te worden
getoond en te worden toegewijd aan
God. Een andere benaming is: 'Feest
van de Opdracht van de Heer'.
Op zondag 20 februari en zaterdag 26
februari zal achter in de kerk de mand
klaarstaan voor de palmtakjes van het
afgelopen jaar. Deze zullen na de viering van 26 februari worden verbrand.
Tijdens de viering van woensdag 2
maart om 19.00 uur en zondag 6
maart om 9.15 uur kunt u het Askruisje halen. Gedenk mens, dat gij tot stof
zijt en tot stof zult wederkeren. Wij
gaan op weg naar Pasen.
In de vastenperiode van Aswoensdag
tot en met de Goede Week is de kerk
open voor aanbidding van 12.00 uur
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tot 13.00 uur. Rond 12.30 uur is er een
kort gebed. Loop gerust even binnen
om tot rust te komen, even te bidden
of uw gedachten even te verzetten.
• De huispaaskaars kunt u weer bestellen voor 19 maart. Het gaat hier om
verschillende varianten. Achterin de
kerk op de leestafel ligt het inschrijfformulier voor u klaar. U kunt ook de
kaars bij Ria op het secretariaat bestellen. tel. 0172-602130.
• Rond de feestdagen brachten vele
mensen tassen vol lang houdbare levensmiddelen voor de mensen die, om
wat voor reden dan ook, afhankelijk
geworden zijn van de voedselbank. Namens hen, grote dank. De bank waar
lang houdbare producten kunnen worden ingeleverd, staat het gehele jaar in
het voorportaal van de kerk.

Algemeen

Van links naar rechts: John van der Zwaan (PCI), Evalien Muilwijk (Sleutelbloem),
Addy Muilwijk (Sleutelbloem), Anne Bouw (Sleutelbloem), Cor Heemskerk (PCI)

Zorgboerderij De Sleutelbloem in Noorden
Op 11 januari hebben wij het diaconieweekend van 20 en 21 november 2021
afgesloten. Wij hebben de christelijke
Zorgboederij/Leerwerkcentrum De
Sleutelbloem in Noorden onder de aandacht van de parochiekernen gebracht
en in het dat weekend voor dit project
gecollecteerd. De PCI (Parochiële Caritas Instelling) heeft het bedrag mooi
afgerond. Vanavond mochten twee
vertegenwoordigers van de PCI en ik de
cheque van € 3.000.00 overhandigen
aan Addie Muilwijk en zijn vrouw Evalien en medewerker Anne. Als parochie

Verdieping

hebben we ook er voor gezorgd, dat
mensen wisten wat de Sleutelbloem is.
Met een mooi interview in de Samenstromen van november, een symposium in oktober, flyers en posters in de
kerken, kon eigenlijk niemand er om
heen. De leiding van de Sleutelbloem is
erg blij met onze campagne, reclame en
het geldbedrag. Zo steun je elkaar en
gaan we voor de actie 'Eén tegen eenzaamheid'. U bent altijd welkom om een
bezoek te brengen aan deze instelling
in Noorden. Zie de link naar de website
hieronder.
www.de-sleutelbloem.nl
Diaken André van Aarle

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Adrianus Martinus Kouwenhoven		78 jaar
Omzien

30 november
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Nieuwkoop
Nieuwjaar

Een mooi gebaar

De BCP en de pastoraatgroep, de kernredactie en het secretariaat wensen alle
lezers een gezegend 2022. In de hoop dat
het een beter jaar mag worden dan 2021
en de coronaperikelen tot het verleden
zullen gaan behoren.

Corona
De Samenstromen is niet altijd actueel als
de regelgeving vanuit de overheid bekend
wordt. Wij wijzen er nog maar eens op,
dat het tussenblad later wordt gedrukt
dan de Samenstromen en dus actueler
is. De wijzigingen van het laatste moment
zijn altijd te zien op het informatieblad
over de vieringen naast de zij-ingang van
de kerk. Als u dus zeker wilt weten hoe
laat een viering is en of die wel door gaat,
bent u het best geïnformeerd, als u even
langs de kerk loopt. Als u dat dan doet
op dinsdag- of donderdagochtend tussen
half 10 en 12 uur, kunt u ook meteen een
kaarsje opsteken bij Maria, want de kapel
is dan open.

De man van de daklozenkrant bij Albert
Hein heeft een advertentie op het prikbord gehangen met de vraag of iemand
een fiets voor hem had. Een fiets die al
zo’n drie jaar ongebruikt in de fietsenstalling van de pastorie stond, zou daarmee
een gelukkige nieuwe eigenaar kunnen
krijgen.
De eigenaresse ging akkoord en maakte
een mooi gebaar door de fiets weg te
schenken.

Redactie

Hoopvolle
ontwikkelingen
Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen
nog altijd onvoldoende toegang tot goede
zorg rondom hun zwangerschap en bevalling. Soms is de afstand tot een kliniek
te groot of kunnen vrouwen de reiskosten
ernaartoe niet betalen. Andere vrouwen
stellen meer vertrouwen in de traditionele vroedvrouwen.
Met uw donaties voor het Adventsproject
krijgen de traditionele vroedvrouwen een
opleiding in moderne verloskunde en de
moeders professionele begeleiding. Zo
zal de kindersterfte dalen en dat geeft
hoop! De collecte en de rode dozen hebben een totaal bedrag opgebracht van:
€ 159,80. Hartelijk dank.
M.O.V.

Een vrijwilliger-parochiaan die vakkundig
veel fietsen nakijkt en repareert heeft de
fiets i.v.m. het goede doel een gratis onderhoudsbeurt gegeven. Vrijdag 7 januari
werd de fiets overhandigd aan een overgelukkige daklozenkrant verkoper. Namens hem worden de gulle geefster, de
reparateur en de initiatiefneemster, ook
een parochiaan, heel hartelijk bedankt.
Redactie

Lourdes
We gaan weer op bedevaart naar Lourdes
en wel van 20 tot 28 september 2022, als
Corona niet in de weg zit.
Er zijn al een aantal inschrijvingen binnen, dus wees er op tijd bij. Elders in deze
Samenstromen leest u er meer over.
Werkgroep bedevaart Nieuwkoop Lourdes

BCP op sterkte
Inmiddels is de BCP bijna weer op sterkte.
Monique, Marc en Ans zijn officieel lid en
Wim en Corrie aspirant lid. Toch is het
voor de taakverdeling fijn als er wat méér
mensen lid zouden worden van de BCP.
Wilt u van dichtbij meepraten over de
vitaliteit van onze parochiekern en wat er
in de toekomst met ons kerkgebouw zou
moeten gebeuren? Een hele goede reden
om lid te worden. Voor informatie belt u
even met Rob Aupers tel. 0172-572140 en
hij komt graag even een bakkie doen om
u te vertellen hoe dankbaar het werk als
vrijwilliger is, ook als lid van de BCP.
BCP (Beheer Commissie Parochiekern)

Het laatste avondmaal
Op ons hoogaltaar vindt u een afbeelding
van het laatste avondmaal, gemaakt door
de firma Brom, een beroemde kerkkunstsmid familie die ook het altaar zelf heeft
gemaakt. Altaar en de afbeelding zijn gemaakt in 1900 en dus al 121 jaar oud. Het
zijaltaar in de kapel van de Heilige familie
is van dezelfde firma en stamt uit 1887.
Op het tafereel van het laatste avondmaal
heeft Johannes Brom zijn eigen gezicht
gegeven aan de apostel die naast Johannes zit. De apostel dáárnaast heeft het
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Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

gezicht van pastoor Christiaan Bouwman
die ooit de initiatiefnemer was van het
Koetshuis en blijkbaar een plekje tussen
de apostelen verdiende.
Archivaris

gaat alles de auto in. In december mét
de bollen! Het past net in de auto. Twee
uur later, via een uitgekiende route van
20 kilometer, is alles bezorgd. Wat een
werk. Petje af voor Kees en Nel en al die
bezorgers die ons mooie parochieblad 10
keer per jaar en dat al vele jaren lang bij
u brengen.
Redactie

Kerststal en
kerstversiering
Waarom is de kerststal dit jaar wat eenvoudiger neergezet? Waarom was de kerk
wat minder uitbundig versierd? Het is
behoorlijk wat werk zoals we elk jaar de
kerststal neerzetten en de bloemengroep
de kerk versierd. Dat wordt met plezier
gedaan. Vanwege de coronamaatregelen
konden er maar 4 vieringen zijn in de
periode tussen Kerstmis en Driekoningen.
Bovendien waren er ook wat mensen
ziek. Vandaar dat er is besloten het dit
jaar iets simpeler te houden. Gezien de
reacties van de kerkgangers was het toch
allemaal prachtig en sfeervol. Dank voor
al die begripvolle reacties.
werkgroepen

Bezorging
In Nieuwkoop worden tien keer per jaar
ruim 1300 Samenstromen rondgebracht
door ruim 30 bezorgers. Geweldig dat er
mensen zijn die dat willen doen. Al die bezorgers hebben dan ook in december als
presentje een mooie Amaryllisbol gekregen als dank je wel.
Het begint met het ophalen van de bladen door Kees v.d. Voorn in Langeraar,
waar de drukker ze aflevert. Dan worden
de bezorglijsten afgedrukt door de administratie. De tussenbladen zijn gemaakt
door de kernredactie en het secretariaat.
Die worden met de Samenstromen door
Kees en Nel uitgeteld per bezorgwijk. De
hele huiskamer staat er vol mee. Dan
14
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In onze kerk hebben
we maar liefst vier bijruimten

dan niet toegankelijk, maar de Mariakapel
wel om een kaarsje op te steken. Daar
wordt elke dinsdag en donderdag dan
ook gebruik van gemaakt. Natuurlijk is de
kapel ook open als er een viering is in de
kerk.
De kapel van de Heilige Familie
waarover al eerder iets is geschreven in
de Samenstromen, wordt gebruikt voor
de vieringen op de donderdagochtend.
(tijdens de coronapandemie helaas niet)
Ook voor doopvieringen met een klein gezelschap wordt deze mooie intieme kapel
gebruikt.
Archivaris

Het mortuarium,
dat is aangebouwd en dat, behalve voor
het tijdelijk bijzetten van de overledenen,
ook wordt gebruikt voor tentoonstellingen.
De voormalige doopkapel,
die vroeger voor de doopplechtigheid
werd gebruikt (zo’n 30 jaar geleden voor
het laatst). Toen waren op de dag van de
geboorte, alleen de vader en peter en
meter en de priester aanwezig en was
de ruimte groot genoeg. Toen daarna de
doopplechtigheid voor in de kerk plaatsvond, was de kapel niet meer nodig en
werd gebruikt voor opslag van stoelen
e.d. Bij de laatste verbouwing kwam er
ook nog de luchtinlaat van de nieuwe verwarming bij en toen is ook de doopvont
losgezaagd en kreeg een mooie plek op
het priesterkoor.

Paus Franciscus aan
het woord
Op de vraag of de kerk haar werk goed
doet antwoordt de paus (interview uit
2010):
“Een wijze priester zei me eens dat we
in een situatie verkeren die precies omgekeerd is aan die van de parabel van de
goede herder. Ook al had hij negenennegentig schapen in de schaapskooi,
toch ging hij op zoek naar dat ene wat
verdwaald was. Nu hebben we er eentje
in de schaapskooi en de andere negenennegentig gaan we niet zoeken. De kerk
staat voor een fundamentele keuze om
naar de mensen op zoek te gaan.”

Verdieping

De Mariakapel,
die elke dinsdag- en donderdagochtend
open is van half 10 tot 12 uur. De kerk is

Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt

Noa Maria Adriana Cornelia Baas,
Omzien
dochter van Peter Baas en Marleen Baas-Stokman

9 januari 		
			

Overleden

AnkerKees Groen in ‘t Woud

9 december		

85 jaar

Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
Dinsdag 1 februari
Dinsdag 15 februari
Dinsdag 1 maart

9.00 uur 			
9.00 uur 			
9.00 uur 			

Weekend van de
Diaconie
De PCI (Parochiële Caristas Instelling)
heeft in het weekend van 20/21 november de zondag van de Diaconie gehouden
in de Heilige Clara parochie. Hiervoor
heeft de LWC (Lokale Werkgroep Caritas)
Zevenhoven en Nieuwveen in de betreffende kerken een tweede collecte gehouden voor het uitgekozen Diaconie project
de 'De Sleutelbloem' uit Noorden.
De Sleutelbloem is een zorgaanbieder
midden in het Groene Hart met een dependance in de Betuwe. Zij hebben een
hart voor mensen, die aan de rand van
de samenleving staan en niet mee kunnen in de maatschappij. De zorg bestaat
uit een gevarieerde aanbod zoals dagbesteding, individuele bedeleiding, pastorale begeleiding etc., kortom een goed
doel om te steunen.
Voor deze heeft de LWC Nieuwveen en
Zevenhoven de volgende bedragen opgehaald:
Nieuwveen collecte: € 110,Zevenhoven collecte: € 180,85 +
Antoniuspotje € 35,25 = € 216,10
Totaal LWC Nieuwveen Zevenhoven samen: € 326,10
Dit bedrag wordt op aangeven van de
LWC met € 200,- verhoogd, waardoor het
totale bedrag van de LWC Nieuwveen
Zevenhoven € 526,10 is.
Verder willen wij meedelen, dat wij sinds
vorig jaar, nadat er slechts één PCI is
in de H. Clara parochie, Nieuwveen Zevenhoven een lokale werkgroep Caritas
vormt in de volgende samenstelling:
Voorzitter: Ina Tersteeg, Zevenhoven
Secretaris: André Bos, Zevenhoven
Penningmeester: John van der Zwaan,
Nieuwveen

eucharistie
eucharistie
eucharistie

Lid: Erwin Teunissen, Nieuwveen
Lid: John Akerboom, Zevenhoven
Lid: Petra van den Berg, Zevenhoven

Vanuit de pastoraatgroep
Beter laat dan nooit
Vanuit de pastoraatgroep wensen wij u
een zalig, gelukkig en gezond 2022.
Even een korte terugblik
Het bezoek van Sinterklaas aan de kerk
in Nieuwveen was zoals vanouds een
groot succes. Er was voor iedereen
een cadeau en wat lekkers, zodat allen
bepakt en bezakt naar huis gingen. We
vonden het fijn dat de goedheiligman
ondanks corona het tot vreugde van
groot en klein, toch nog aandurfde om
ons te bezoeken.
Kerst
Eerste kerstdag was er een eucharistieviering om 9.15 uur in Zevenhoven, pastoor Glas ging voor en het Caecilia koor
verzorgde de prachtige zang, ondanks
dat er maar vier mensen mochten zingen. Hetzelfde gold voor het Canta Libre
koor dat in Nieuwveen zong om 11.15
uur. Hier ging kapelaan Van Paassen
voor.
Oud en Nieuw
Vanwege wederom een lockdown, konden we het oudejaar in Zevenhoven om
19.00 uur niet uitleiden met glühwein,
oliebollen en appelflappen. Hopelijk
gaat het dit jaar wel door. Of het in Zevenhoven of Nieuwveen gaat gebeuren,
zien we nog wel.
Diversen
Er was op 12 januari om 12.00 uur, in
samenwerking met andere kerken, een

eucharistieviering in de kerk van Langeraar om te bidden voor het einde van
de pandemie. De werkgroep FederActie
houdt van 8 t/m 30 januari een inzamelingsactie voor de voedselbank van
Kaag en Braassem en Alphen aan den
Rijn. Levensmiddelen die zeer welkom
zijn, zijn bijvoorbeeld koffie, toiletpapier, tandpasta, limonade. Op 15 januari
waren de kerken in onze federatie extra
geopend van 11.00 uur tot 12.00 uur
om de levensmiddelen aan te nemen.
Vanwege de pandemie is er al enkele jaren geen Kinderzegen en Ziekenzalving
gegeven. Omdat wij moeten plannen,
gaan we er toch maar vanuit dat het dit
jaar wel door mag gaan. De Kinderzegen staat gepland op zaterdag 5 februari om 11.30 uur in de kerk van Nieuwveen. De ouders/verzorgers hebben
inmiddels een uitnodiging ontvangen.
De gemeenschappelijke Ziekenzalving
van Nieuwveen en Zevenhoven zal
plaatsvinden op zaterdag 12 maart om
11.00 uur in de kerk van Zevenhoven.
De Ziekenzalving is één van de zeven
sacramenten en is het sacrament van
bemoediging.
Dit wordt toegediend door pastoor Glas
en diaken Van Aarle en de pastoraatgroep zal aanwezig zijn. Parochianen
vanaf 80 jaar ontvangen automatisch
een uitnodiging.
Mocht u jonger zijn en behoefte heb-
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Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Er was ook een pastoor, waar we het
koper niet van mochten poetsen, het
moest dof en groen zijn, dat vond hij
erg mooi.

U mag ook de QR-code in de brief gebruiken door deze te scannen met uw
bankapp. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Vanaf half februari staat er achter in
de kerk een mand, waarin u uw oude
palmtakje kunt inleveren, Het palmtakje
wordt verbrand en de as wordt gebruikt
om u te tekenen voor de Veertigdagendagentijd.

Maar wij vinden, de bel moet glimmen.
Er kunnen jammer genoeg veel poetssters door ouderdom of overlijden niet
meer komen helpen, maar ik hoop in de
toekomst (voor Pasen) weer met veel
dames en heren aan de tafel te staan
poetsen.

Namens de Beheercommissie
Harry Burgmeijer, penningmeester

In de volgende Samenstromen vindt u
een flyer over alle activiteiten die in de
Veertigdagen plaats zullen vinden.

Een oude traditie moet niet verloren
gaan. Kan ik op onze parochianen rekenen?

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

Tot ziens,
Ellie Egberts

ben om dit sacrament te ontvangen,
dat kunt u dit kenbaar maken bij het
secretariaat van uw kern of bij Miranda
Voorend ( tel. 06-15168264) of bij Marian Berkhout ( tel. 06-25143571).

Actie Kerkbalans 2022
Dit jaar is voor het eerst een aparte
bladzijde in de Samenstromen geheel gewijd aan de Actie Kerkbalans
2022!

Namens het LWC bestuur
Wat is er zo gezellig aan vrijwilligerswerk voor de kerk.
In 1986 werd de kerk verbouwd, toen
dat klaar was, zag het koper en zilver er
vreselijk uit, dat moest opgeknapt worden. Vanaf die tijd ben ik met heel
veel dames uit de parochie aan het
poetsen gegaan.
Wat is het mooi als de Godslamp en de
kandelaars weer glimmen.
We poetsen in de pastorie, heel gezellig,
met een heerlijke koffie en theepauze.
Pastoor Owel zorgde altijd voor wat lekkers, heerlijke koeken, even bij de super
gehaald.

Deze pagina met informatie en inspiratie is voor de gehele Clara & Franciscus
Federatie geschreven. U heeft bij de
Samenstromen een persoonlijke brief
ontvangen voor de Actie Kerkbalans
2022. Hierin vragen wij om een financiële bijdrage aan onze lokale geloofsgemeenschap in Nieuwveen. Het mag een
bedrag in een keer zijn, maar als u liever
elke maand een bedrag overmaakt, zijn
wij daar natuurlijk ook heel blij mee. U
kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL42 RABO 0300 3042 18 t.n.v.
Parochie H. Clara BCP Nieuwveen. Wilt
u daarbij het nummer vermelden dat in
uw persoonlijke brief staat.

www.rkgroenehart.nl

De adventsactie van 2021 steunde projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom
de zwangerschap, de bevalling én de
periode erna.
In de plattelandsgemeente Guarjila in
El Salvador is na de burgeroorlog door
kinderarts/zuster Ana Manganaro een
gezondheidskliniek opgezet. In deze kliniek wordt medische zorg verleend aan
zwangere vrouwen en aan kinderen.
In Nieuwveen is het mooie bedrag van
333 euro opgehaald. Dankzij uw gaven
kunnen vele zwangere vrouwen en hun
kinderen de hulp en zorg krijgen die ze
verdienen en zo een mooie toekomst
tegemoet gaan.
Dank u wel voor uw bijdrage!

Verdieping
Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Omzien

14 december Cornelis Adrianus Hoogervorst 			
88 jaar
26 december Maria Johanna Francina Kwakkenbos-Schoonderwoerd 93 jaar

Anker
16

Adventsactie 2021

Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus wenst iedereen
alsnog een fantastisch
Nieuwjaar!
Als ik dit stukje schrijf, is het buiten mistig en donker. Kerstmis ligt al weer achter ons en de wijzen zijn weer naar het
oosten vertrokken. In de vorige Samenstromen werden de kerstavondviering
en het Kindje wiegen nog aangekondigd
maar helaas.. Ook dit jaar was weer een
sobere kerst. Wel was de kerk door een
team onder leiding van Jan weer omgetoverd tot een prachtige kerststal, waar
maar liefst 300 bezoekers naar toe trokken om het Kerstkindje te begroeten! In
het gastenboek zijn vele enthousiaste
stukjes geschreven.
De vieringen waren in Noorden beperkt
tot een viering van woord en gebed op
eerste kerstdag onder de bezielende leiding van diaken Van Aarle, ondersteund
door enkele leden van Cantabo.
De oudjaarsviering werd noodgedwongen vervroegd naar half vier. Het werd
gelukkig toch een sfeervolle viering
waarin het oude jaar werd uitgeluid met
een dertigtal parochianen. Na afloop
werden presentjes aan de kerkgangers
uitgedeeld met een nieuwjaarswens.
Het nieuwe jaar werd gelijk met Driekoningen gevierd op 2 januari met pastoor
Glas en Cantabo.

Ook de kerstviering van de Antoniusschool mocht niet plaatsvinden. Als
alternatief had pastor Heleen een paar
filmpjes opgenomen, waarin zij het
kerstverhaal vertelde voor de kinderen
en de kinderen uitnodigde tot omdenken. Een dag later werd zij op straat
door een aantal kinderen herkend, de
blijde boodschap was dus gehoord!
De pastoraatsgroep en de PCB proberen ondanks de steeds wijzigende
richtlijnen zoveel mogelijk vieringen
en activiteiten door te laten gaan. Het
plannen van speciale vieringen zoals de
Regenboogviering en de Kinderzegen
is lastig, we hopen dat we hier toch
mogelijkheden voor krijgen. Hou hiervoor publicaties en nieuwsbrieven in de
gaten. Ook op de website (www.rkgroenehart.nl) wordt het vieringenschema

Lieve mede- parochianen
In deze moeilijke coronatijd,
heb ik behoefte aan verbondenheid:
daarom deel ik graag onderstaand gedicht:
na donkere tijden komt er weer licht!
Blijven geloven in de toekomst,
ook al lijkt de kans maar klein.
Blijf geloven in de wereld,
die jouw wereld ook kan zijn.
Blijf geloven in het leven,
in je denken en je doen.
Blijf geloven in oprechtheid,
in je normen en fatsoen.
Blijf geloven in de vrede en
een simpel kort gebed.
Blijf geloven in de mens,
die zich voor jou heeft ingezet!

Verdieping
Vieren

up to date gehouden. Kerkelijk gezien
is de komende februarimaand rustig,
Aswoensdag is pas in maart. De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn inmiddels wel begonnen. Dit
jaar werken de kernen van Noorden,
Zevenhoven en Nieuwveen samen, de
presentatieviering wordt waarschijnlijk
in Noorden gehouden.
De pastoraatgroep

Blijf geloven in het wonder,
dat jouw angsten overwint.
Blijf geloven in de onschuld en
in een glimlach van een kind.
Blijf geloven dat een ander ook
voor jou wat overheeft.
Blijf geloven in de liefde,
alle dagen dat je leeft.
Blijf geloven in de waarde en
het doel van je bestaan.
Blijf geloven dat de mensen
eenmaal samen zullen gaan!
Houd je blik maar op de toekomst gericht:
Geloof, Hoop en Liefde verspreiden Licht!
Alle goeds gewenst voor het nieuwe jaar,
Gezondheid, Geluk, Zie om naar elkaar!
Met een warme Nieuwjaarsgroet van
Emmie Tersteeg,
namens de Diaconie-Bezoekgroep

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden
Foto: Jan Tersteeg

OmzienCor Mud

25 november		
9 januari

Anker

Annie Goes - Fransen

92 jaar
94 jaar

SAMENstromen • februari 2022

17

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen in de week
Vrijdag 11 februari 9.00 uur
Vrijdag 25 februari 9.00 uur

Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen
Eucharistieviering met pastoor Glas

’t Zijn de kleine dingen

Lourdesgrot

Had u ze ook, goede voornemens? Als
u dit leest is het al weer bijna 1 februari. De meeste goede voornemens zijn
allang gesneuveld in de bezigheden
van het gewone dagelijkse leven. Meer
bewegen? Ik werk fulltime, waar haal
ik de tijd vandaan? Gezonder eten? Ik
heb niet altijd tijd om gevarieerd te koken. Meer aandacht voor wie het nodig
heeft? Mag ik ook wat tijd voor mezelf?

We schreven er vorig jaar al eens over,
onze Lourdesgrot, De mensen die ’s
zomers lekker een fietstochtje maken,
een kaarsje komen aansteken bij Maria
en even op een bankje zomaar wat gaan
zitten mijmeren, zal het niet opgevallen
zijn. Kom je echter in de nattere seizoenen naar onze Lourdesgrot, zie je dat
het binnen maar een natte, vieze bedoening is. Water drupt naar beneden,
op de grond en in de kaarsenbakken.
Kortom, het ziet er maar triest uit. Onderhoud is hard nodig. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat het al decennia
lang geleden is dat er groot onderhoud
aan de grot gepleegd is. De BCP zette
alles in werking om dit te realiseren:
offertes aanvragen, bisschoppelijke
machtiging aanvragen bij het bisdom
en kijken of er via verschillende kanalen
subsidie voor aangevraagd kon worden.
Toen wij vorig jaar juli hierover berichtten in de Samenstromen, kwamen er al
gelijk reacties van mensen die wel een
financiële bijdrage over hadden voor de
reparatie van de grot. Het ondenkbare
gebeurde: Binnen de kortste keren was
het benodigde bedrag, ruim € 20.000,binnen. Er is geen subsidieaanvraag
voor nodig geweest. Velen doneerden,
sommigen echt grote bedragen. Mensen van binnen en van buiten onze
eigen parochiekern gaven met gulle
hand. Onze grote dank gaat uit naar de
donateurs die, na slechts één bericht in
de Samenstromen, hun betrokkenheid
lieten zien met onze kerkgemeenschap
en Maria in het bijzonder. De bisschoppelijke machtiging werd afgegeven;
het bisdom ziet onze Lourdesgrot ook
graag behouden blijven. Het werk kan
aanbesteed gaan worden Er is een
in natuursteen gespecialiseerde aannemer gevonden, die het werk gaat
uitvoeren, 'Meesters in..' uit Tienhoven.
Vanwege de kans op nachtvorst zullen
de werkzaamheden op zijn vroegst in

Allemaal herkennen we dit. Vaak nemen
we ons van alles voor, maar blijft het bij
halfbakken voornemens, die sneuvelen
bij het minste of geringste zuchtje tegenwind. Hoe dan te handelen? Waar
halen we in deze lockdowntijden de
positiviteit vandaan om elke dag weer
blijmoedig tegemoet te treden? Een
advies dat iemand me ooit eens gaf
in een periode die zwaar was: Wees je
bewust van je omgeving en van alles
en iedereen die je tegenkomt. Noteer
aan het einde van de dag iets dat je
blijdschap of tevredenheid schonk. Iets
uit de natuur, een zonsopkomst of –ondergang, de eerste sneeuwklokjes, de
roodborstjes in de tuin. Het kan iets
zijn dat iemand zei of voor je deed, het
kan iets zijn dat jij voor iemand anders
deed en waar die ander blij mee was.
In het leven van alledag zijn eindeloos
veel dingen waaruit je blijdschap kunt
putten, maar dan moeten we wel onze
lamlendigheid van ons af gooien. Ook
als je denkt: 'Deze coronaperiode gaat
nooit voorbij.' Ja, deze duurt inderdaad
wel heel erg lang, maar dan nog kunnen
we elke dag naar het positieve kijken.
In mijn slaapkamer hangt een spreuk
op de muur: Cherish de simple things in
life, koester de kleine dingen in het leven. Bij alle nieuwjaarswensen willen we
u dit meegeven: Verzamel die blijdschap
en kijk hoopvol vooruit!

18
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maart starten, maar we weten zeker:
misschien al in de meimaand, maar Op
15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, zal alles er weer tiptop
bijliggen. Nogmaals, hartelijk dank voor
uw gaven. Wat zijn wij blij met zoveel
betrokkenheid!

Vanuit de pastoraatgroep
Beter laat dan nooit: Vanuit de pastoraatgroep wensen wij u een zalig, gelukkig en gezond 2022.
Even een korte terugblik:
Het bezoek van Sinterklaas aan de kerk
in Nieuwveen was zoals vanouds een
groot succes. Er was voor iedereen
een cadeau en wat lekkers, zodat allen
bepakt en bezakt naar huis gingen. We
vonden het fijn dat de goedheiligman
ondanks corona het toch nog aandurfde
om ons te bezoeken, tot vreugde van
groot en klein.
Kerst: Eerste kerstdag was er een Eucharistieviering om 09.15 uur in Zevenhoven en pastoor Glas ging voor. Het
Caecilia koor verzorgde de prachtige
zang, ondanks dat er maar 4 mensen
mochten zingen. Datzelfde gold voor

Zevenhoven

H. Johannes Geboortekerk

het Canta Libre koor dat om 11.15 uur
in Nieuwveen zong toen Kapelaan van
Paassen voorging.
Oud en Nieuw: Vanwege de lockdown
konden we het oudejaar om 19.00 uur
niet uitluiden in Zevenhoven met glühwein, oliebollen en appelflappen. Hopelijk dit jaar wel! Of dat in Zevenhoven of
Nieuwveen is, dat zien we nog wel.
De werkgroep Federactie heeft in januari een inzamelingsactie voor de voedselbank van Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn gehouden. Vanwege
de pandemie is er al enkele jaren geen
Kinderzegen en Ziekenzalving gegeven.
Omdat wij moeten plannen, gaan we
er toch maar vanuit, dat het dit jaar wel
door mag gaan. De Kinderzegen staat
gepland op zaterdag 5 februari om
11.30 uur in de kerk van Nieuwveen.
De ouders/verzorgers hebben inmiddels
een uitnodiging ontvangen. De gemeenschappelijke Ziekenzalvingviering van
Nieuwveen en Zevenhoven zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart om 11.00
uur in de kerk van Zevenhoven. De Ziekenzalving is één van de 7 sacramenten
en is het sacrament van bemoediging.
Dit wordt toegediend door pastoor Glas
en diaken Van Aarle en de pastoraatgroep zal aanwezig zijn. Parochianen
vanaf 80 jaar ontvangen automatisch
een uitnodiging. Mocht u jonger zijn en
behoefte hebben om dit sacrament te
ontvangen, dat kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van uw kern of
bij Miranda Voorend tel. 06-15168264 of
bij Marian Berkhout tel. 06-25143571.
Vanaf half februari staat er achter in
de kerk een mand, waarin u uw oude
palmtakje kunt inleveren. Het palmtakje
wordt verbrand en de as wordt gebruikt
om u te tekenen voor de Veertigdagendagentijd. In de volgende Samenstromen vindt u een flyer over alle activiteiten die in de Veertigdagen plaats zullen
vinden.
Namens de pastoraatsgroep Nieuwveen/
Zevenhoven,
Miranda Voorend en Marian Berkhout

Weekend van de
Diaconie
De PCI (Parochiële Caristas Instelling)
heeft in het weekend van 20 en21 november de zondag van de Diaconie
gehouden in de Heilige Clara parochie.
Hiervoor heeft de LWC (Lokale Werkgroep Caritas) Zevenhoven en Nieuwveen een tweede collecte gehouden in
de betreffende kerken voor het uitgekozen Diaconie project “De Sleutelbloem”
uit Noorden.
De Sleutelbloem is een zorgaanbieder
midden in het Groene hart met een
dependance in de Betuwe. Zij hebben
een hart voor mensen, die aan de rand
van de samenleving staan en niet mee
kunnen in de maatschappij. De zorg bestaat uit een gevarieerde aanbod zoals
dagbesteding, individuele bedeleiding,
pastorale begeleiding etc., kortom een
goed doel om te steunen.
Voor deze actie heeft de LWC Nieuwveen en Zevenhoven de volgende bedragen opgehaald:
Nieuwveen collecte: € 110,Zevenhoven collecte: € 180,85 +
Antoniuspotje € 35,25 is € 216,10
Totaal LWC Nieuwveen Zevenhoven
samen: € 326,10
Dit bedrag wordt op aangeven van de
LWC met € 200,- verhoogd, waardoor
het totale bedrag van de LWC Nieuwveen Zevenhoven € 526,10 is.
Verder willen wij mededelen: Sinds vorig jaar is er één PCI, de Clara parochie
Nieuwveen en Zevenhoven, een lokale
werkgroep Caritas in de volgende samenstelling:

Adventsactie
In de Adventstijd hebben we een actie
gehouden voor een project in El Salvador, extra zorg voor kinderen in plattelandsgemeente Guerrilla. Dit is een
gebied met weinig mogelijkheden, hoge
werkloosheid en grote armoede. In de
bekende melkbus bij de uitgang van de
kerk is in totaal € 757,30 gedoneerd.
Hiermee kan in het ziekenhuis veel
gedaan worden voor medische zorg,
vooral aan zwangere vrouwen, jonge
kinderen en voorlichting. Veel dank van
de mensen uit Guerrilla voor uw gulle
gaven.
M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot

Activiteit Orangerie
Helaas hebben de activiteiten in december en januari geen doorgang kunnen
vinden door de aangepaste coronamaatregelen. We hopen nu op donderdag 24 februari weer een activiteit te
mogen doen.
Dan zal alsnog de maak van een (felicatie/beterschap) kaart op het programma
staan. We starten om 14.00 uur en er
zullen voorbeelden en uitleg zijn. Neemt
u een klein schaartje, snijmat, mesje en
liniaal mee?
Mocht u dit niet hebben, geen nood, we
zorgen voor wat extra materialen. De
kosten zijn € 4,-. Natuurlijk zal er deze
middag koffie/thee zijn. Opgeven voor
21 februari bij Joke, jokevtol@gmail.com
of tel. 0172-539748. Graag tot ziens!
Gerda, Joke en Gerda

Voorzitter: Ina Tersteeg, Zevenhoven
Secretaris: André Bos, Zevenhoven
Penningmeester: John van der Zwaan,
Nieuwveen
Lid: Erwin Teunissen, Nieuwveen
Lid: John Akerboom, Zevenhoven
Lid: Petra van den Berg, Zevenhoven
Namens het LWC bestuur
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Hoogmade/Woubrugge
Welkom
Welkom bij parochiekern HoogmadeWoubrugge. Onze parochiekern Hoogmade-Woubrugge kijkt met spanning uit
naar 2022. Elke dag vragen er mensen;
“Weten jullie al meer over de herbouw?”
Dit jaar weten we één ding zeker, deze
onzekerheid zal wegvallen.
De herbouw komt dichterbij

We komen steeds dichterbij bij de herbouw. Zoals u zich misschien herinnert,
heeft het bisdom ons gevraagd aan
vijf punten te werken. In februari 2021
schreef de bisschop aan ons: “Het bisdom bestuur zegt voorzichtig ja tegen de
voorbereiding van de herbouw van de
kerk in Hoogmade. Het ja-woord is aan
een aantal voorwaarden verbonden, het
is een "ja, mits". De voorwaarden zijn:
een gezonde financiële exploitatie voor
de aankomende 10 jaar, vitale geloofsgemeenschap (veel vrijwilligers, goed
bezochte vieringen, betrokkenheid bij
parochiële activiteiten) en een overeenstemming over duurzame inrichting van
de kerk.”
De afgelopen maanden is door architecten gewerkt aan de tekeningen voor
de herbouw. Ook is er een werkgroep
opgericht, die nadenkt over de inrichting
van de kerk. De tekeningen waren in juli
klaar en zijn naar drie aannemers gestuurd met de vraag om uit te rekenen
wat de mogelijke herbouw zou kosten.
Twee opties zijn uitgewerkt: de kerk
(identiek zoals hij was) en de gewenste
kerk (met de uitgewerkte wensen van de
werkgroep herbouw).
De komende maanden zullen de verdere
details worden uitgewerkt van de berekeningen en zullen er keuzes gemaakt
20
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worden welke opties haalbaar zijn en
welke opties niet haalbaar zijn.
Hoe gaan we dat betalen?
De herbouwkosten van onze kerk zijn nu
bekend. Nu komt de belangrijke vraag
hoe gaan we dit bekostigen? Als eerste
gaan we in overleg met de verzekeraar
Donatus, zodat we weten welk bedrag
uitgekeerd gaat worden. Vervolgens
onderzoeken we, in overleg met het parochiebestuur, wat we uit eigen middelen
kunnen financieren. Het parochiebestuur
heeft aangegeven dat er aanvullende
financiering uit onze dorpsgemeenschappen moet komen.
Stichting De Groene Punt helpt ons hierbij. Er was een expositie georganiseerd
op zondag 19 december waarbij Emma
Rotteveel haar foto’s exposeerde die zij
in het vroege voorjaar van 2021 vastlegde van de overblijfselen van de door
brand getroffen OLVG kerk De Goede
Herder in Hoogmade. Haar foto’s zijn verrassend, confronterend en ontroerend
tegelijkertijd en laten ons de schoonheid
van imperfectie zien. Helaas kon door de
lockdown deze expositie niet door gaan.
Om geld in te zamelen organiseerde
stichting De Groene Punt een loterij (loten à € 10, -).
Een van de prijzen is de 150x100 cm
art foto van Rotteveel. De loten blijven
geldig en u kan nog steeds loten kopen
door een mail te sturen naar info@stichtingdegroene.nl. De expositie zal op een
later en op een corona veilige tijd, plaats
vinden.
In 2022 verwachten we aan de eerder
gestelde voorwaarden te kunnen voldoen en kunnen we na een definitieve
reactie van het bisdom starten met de
herbouw.
Wilt u op de hoogte blijven, hou dan de
wekelijkse nieuwsbrief in de gaten. Wilt
u de nieuwsbrief ontvangen geef het
mail adres door aan *bcp_hoogmade_
woubrugge@rkgroenehart.nl*.

Adventsactie
Dit jaar was de Adventsactie voor de
ouders en kinderen in San Salvador.
U heeft een aantal weken de verhalen
kunnen horen tijdens de vieringen. Het
ging over 100 moeders met jonge kinderen van 0 tot 3 jaar en 260 zwangere
vrouwen uit het kanton Guarjila. Zij
krijgen voorlichting en worden getraind
hoe ze hun kinderen emotioneel en
fysiek beter kunnen laten ontwikkelen.
De verhaaltjes hebben vast indruk gemaakt want de collectes hebben dit jaar
€ 955,35 opgebracht. Dat is een geweldig bedrag. Wij willen dan ook iedereen
heel hartelijk bedanken voor hun gaven.
MOV (Missie ontwikkeling en Vrede)
Twan Goes en Jeanne Borst

Hoogmade/Woubrugge
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Wat ik doe…
Iedere parochiekern draait op vrijwilligers. Deze groep mensen zet zich in
voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. 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 is de Werkgroep Familievieringen aan de beurt.
De Werkgroep Familievieringen bestaat
uit een gezellige groep moeders, die
invulling geeft aan een aantal familievieringen per jaar, waarbij we nauw
samenwerken met de pastoraatgroep.
Daarnaast maakt één van ons deel uit
van de denktank (met pastor Hoogenbosch, directrice Geeske Hoogenboezem en juf Joke Baak) die brainstormt
over de katholieke identiteit van basisschool ter Does. We bespreken daar o.a.
de visie van de basisschool en de plek
en de methode van de katholieke catechese in het onderwijs. Veel normen
en waarden die we in Hoogmade gezamenlijk hebben, vinden hun oorsprong
in onze katholieke opvoeding. We willen deze normen en waarden graag
toekomstbestendig maken. Tot slot zijn
we als lokale contactpersoon betrokken
bij de Eerste Heilige Communie in de
kernen Oud-Ade, Rijpwetering en Hoogmade-Woubrugge. We zorgen ervoor
dat de lokale activiteiten, bv. de presentatieviering, het boekje van de communieviering, het versieren van de kerk etc.
worden opgepakt en kortgesloten met
het Ankerproject uit de federatie.
De jeugd heeft de toekomst! De kinderen van basisschool ter Does hebben in
het najaar van 2021 nog duidelijk laten
blijken dat de kerk door hen als heel
bepalend voor ons dorp wordt ervaren:
Groep 7 en 8 maakten een gedichtenbundel voor de afscheid nemende burgemeester mw. Van de Velde. De kinderen hebben deze bundel op school ook
aangeboden aan ons pastorale team.
Hun grootste wens is dat onze kerk
terug komt en dat we daar weer met
elkaar, óók samen met de basisschool,
gebruik van kunnen maken voor het vie-

ren van al hun belangrijke momenten:
Doop, Eerste Heilige Communie, Vormsel, Huwelijk, Uitvaart, Kerstmis, (Palm)
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Geboorte van Maria, Dierenzegening etc.

Vroeg nieuws over
Aswoensdag
Allereerst wensen wij, van de pastoraatgroep, u een heel fijn, voorspoedig en
vooral een gezond nieuw jaar toe. Het
lijkt wat snel zo kort na de kerstdagen
en de jaarwisseling, maar we kijken al
vooruit naar de aankomende vastentijd
en de voorbereiding op Pasen. Aangezien er in het afgelopen jaar weinig
aanmeldingen waren voor de Aswoensdagviering op de dag zelf, hebben we in
overleg met het pastoraal team besloten dat het Askruisje op de zondag na
Aswoensdag zal worden gegeven.
Zondag 6 maart kunt u alvast in uw
agenda zetten. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

Wij zullen ons ervoor inspannen om
deze momenten voor alle kinderen in
Hoogmade mogelijk te blijven maken.
Maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen: graag werken wij daarbij samen
met het pastorale team, de pastoraatgroep, én de leraren op de basisschool.
Wij zouden graag met u allemaal investeren in onze jeugd: samen sterk in een
nieuwe kerk!

Verdieping

Vera Nieuwenhuizen, Merel WillemsenVolwater, Heidi van Dam & Emely Rimmelzwaan-van Goozen

De parochiekern HoogmadeWoubrugge wil iedereen hierbij een
gezegend, vreugdevol en verbindend nieuwjaar toe wensen.

Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Leonardus Johannes Nicolaas van der Post
Omzien

27 november
27 december
30 december

Antoinette Alida Maria Gerarda Borst – Lodewijks
Petrus Adrianus van Wieringen 		

72 jaar
80 jaar
70 jaar

Anker
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Leimuiden/Rijnsaterwoude
Nieuws van het klusteam

In de afgelopen tijd is weer veel gedaan
door onze vrijwilligers. De tuinen en
het kerkhof zijn inmiddels vrij van afgevallen bladeren. Het ziet er allemaal
weer keurig uit. In de winter worden
de boompjes gesnoeid. De vele mollen
op het terrein worden bestreden met
klemmen. De muizen worden buiten
verwend, zodat voor de diertjes geen
behoefte is, om binnen te komen. De
cv-ketels (5) zijn vóór de winter weer
nagekeken.

De Priester Hendrikzaal wordt regelmatig schoongemaakt door onze vrijwilligers en er zijn ook vrijwilligers die op
toerbeurt de kerk schoonmaken. De
kerkkleden en de handdoeken worden
met grote regelmaat gewassen. De
kerststal en de kerstboom zijn weer
opgeruimd. Aan het elektra moet steeds
het een en ander vernieuwd worden.
Dat is een doorlopende bron van aandacht.
In de kerk zijn 4 ventilatoren opgehangen, die een besparing op het gasverbruik gaan opleveren. Hoe zit dat? De
warme lucht stijgt namelijk op (elke meter omhoog is de temperatuur 1 graad
hoger). De warmte zit dus bovenin. De
ventilatoren halen de warme lucht naar
beneden.
De Monumentenwacht heeft alle daken
en dakgoten geïnspecteerd. In de Priester Hendrikzaal worden momenteel de
muren en het houtwerk geverfd. Ook in
de wintermaanden gebeurt er weer heel
veel. Het meeste werk wordt gedaan
met eigen mensen, die met veel plezier
hun tijd en energie geven, om een vitale
parochiekern te blijven.
Cor Rijkelijkhuizen

Nieuws van Akkoord
Weet jij wat helpen en
vissen met elkaar te
maken hebben?
Zondag 6 februari
kom je erachter. Om
11:15 uur gaan we
het hier namelijk over
hebben. Over Simon
Petrus, de visser op het land. Dus kom
ook luisteren en meedoen met deze
viering.
Als u dit leest zijn wij inmiddels al weer
een aantal weken aan het repeteren in
2022. De kerstviering is achter de rug
en het projectkoor was heel erg leuk.
22
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Akkoord heeft er 2 nieuwe leden bij en
daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Dit
jaar bestaat het koor alweer 45 jaar en
wat zou het leuk zijn als we ons 45 jarig
jubileum weer met een groot koor mogen beleven.

Kerstwens van de
kinderen de Lei
Alle kinderen van IKC de Lei in Leimuiden hebben dit jaar een kerstkaart
gemaakt. Deze kerstkaarten zijn, samen met een kerstpresentje, verspreid
onder 320 ouderen in Leimuiden. De
overige kaarten worden verspreid in
bejaardentehuizen in de omliggende
dorpen. Deze actie is vorig jaar opgestart door de Family Factory en is nu al
een traditie geworden. De verspreiding
wordt gedaan door vrijwilligers van de
kerken in Leimuiden. De ouderen worden vanaf dit jaar uitgenodigd om een
kaart terug te sturen aan de kinderen.
Dat wordt al volop gedaan.

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk

Wijkcontactpersoon
gezocht!
Zoals u waarschijnlijk wel weet, is er in
onze parochiekern St. Jan de Doper een
enthousiaste wijkcontactgroep. Dit is een
zeer belangrijke groep vrijwilligers in onze
parochiegemeenschap. De groep bestaat
uit zeer enthousiaste vrouwen en mannen, die zich op een praktische manier
inzetten voor onze parochiekern. Wat
doet een Wijkcontactpersoon zoal? Dan
moet u denken aan het welkom heten
van nieuwe parochianen, bloemen bezorgen of het sturen van een kaartje namens
de kerk aan zieken zowel thuis als in het
ziekenhuis/verzorgingshuis. Dit doen ze
bij geboorte, verjaardagen, overlijden of
andere gelegenheden.
Zo kunnen zij ook bij de pastoor/kapelaan
of andere pastoraal medewerkers aangeven, dat een parochiaan graag wil hebben dat zij eens op bezoek komen. Maar
helaas heeft deze enthousiaste groep een
tekort aan vrijwilligers. Een aantal wijken
moet het zonder een aanspreek-wijkcontactpersoon doen. Onze parochiekern is
in 18 wijken verdeeld. Voor de volgende
wijken zoeken wij wijkcontactpersonen:
Rijnsaterwoude
Zonnedauwlaan, Leidsevaartlaan, Waterlelielaan, Woudse Hout, Kalmoeslaan,
Kruizemuntlaan.
Leimuiden
Verlaat, Rietlanden, Sluiskolk, De Buier
Esdoornlaan, Griede, Westban, Oostban,
Larikslaan, Meerewijck
Polderlaan, Veldzicht en ... deze wijk is
nog in aanbouw
Wij zijn dus dringend op zoek naar mensen, die dit mooie vrijwilligerswerk willen
gaan doen. Misschien u? Indien u belangstelling heeft, neem dan contact op met
Sonja Knelange telefoon: 509221 of email:
carl-sonja-knelange@kpnmail.nl

haald voor “de Sleutelbloem” in Noorden.
De Sleutelbloem is voor mensen met een
psychiatrisch probleem, verslavingsproblemen of ex-gedetineerden. Het gaat om
mensen die niet zo gemakkelijk een baan
vinden, vast zijn gelopen op school en dat
extra zetje nodig hebben om weer in de
maatschappij mee te kunnen doen.
Wij willen u hartelijke danken voor uw
gulle gaven. De PCI heeft het bedrag verdubbeld en met alle PCI-en samen komen
wij tot een heel mooi eindbedrag. Hopelijk kunnen wij volgend jaar tijdens het
weekend van de Diaconie weer op u rekenen! Na deze actie zijn we meteen aan de
slag gegaan met de jaarlijkse kerstactie.
Gezamenlijk met de Protestantse Gemeenten Leimuiden en Rijnsaterwoude
en de Rooms Katholieke Kerk St. Jan de
Doper willen wij alle 75+ parochianen een
bezoekje brengen en een kleine attentie
overhandigen. Daarnaast bezoeken we
de mensen, die een zwaar jaar hebben
gehad door ziekte of overlijden. Het is
voor ouderen met alle coronamaatregelen geen makkelijke tijd. Daarom wil de
PCI aan het einde van het jaar specifiek
aandacht aan hen besteden.
Natuurlijk kan de PCI dat niet alleen! Wij
zijn afhankelijk van vrijwilligers, die de
kerstattentie komen afhalen, bij het juiste
adres bezorgen en daar een praatje maken. De vrijwilligers zijn deze kerstactie
trouw en doen dit al jaren. De PCI wil van
deze gelegenheid gebruik maken, om
ze hartelijk te bedanken voor hun inzet.
Want samen kunnen we meer. Ook dit
jaar zijn er weer 209 ouderen bezocht.
Tenslotte brengen wij de PCI zelf onder
de aandacht. Kent u iemand die de hulp
van de PCI goed kan gebruiken of wat
financiële ondersteuning nodig heeft,

Verdieping

neem dan alstublieft contact met ons op
via pcisintjandedoper@outlook.com. Laten wij naar elkaar om blijven zien.
Namens het bestuur van de PCI,
Monique Senne

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 telefoonklapper!

Wij wensen elkaar een gelukkig
nieuwjaar, maar is het daarmee
klaar?
Zien wij om naar de ander die het
nodig heeft in zijn of haar leven, durven wij dit die ander te geven? Of zijn
wij te druk met ons eigen bestaan, ik
heb geen tijd om langs die ander te
gaan.
Is het echter niet wat God van ons
verlangt, om te kijken naar die naaste
die je op je levensweg ontmoet, een
vriendelijk woord of een groet?
Nee, je kunt niet de hele wereld dragen, dat is niet wat God van je vraagt
hoor, echter houd vol en ga door.
Je zult pas ervaren wat geluk inhoudt
in je leven als je je naaste liefde wilt
geven.
Erwin Hrevatin

Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Nieuws van de PCI
Op 20 november vond de collecte voor
het weekend van Diaconie plaats. De PCI
heeft met de collecte bijna € 100,- opge-

OmzienCoby Mollers

24 november		
28 november
14 december		
12 januari 		

Anker

Dirkje Theodora Mollers-Maijenburg
Ton van der Pouw Kraan
Trees Heuzen-van der Meer

83 jaar
92 jaar
73 jaar
95 jaar
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Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen in Oud Ade
Dinsdag 8 februari 9.00 uur

eucharistieviering o.l.v. Pastoor Glas

Dinsdag 22 februari 9.00 uur

eucharistieviering o.l.v. Pastoor Glas

Viering met kinderzegen
Zondag 6 februari is er om 9:15 uur in
Rijpwetering een gezinsviering van woord
en gebed met medewerking van jeugdkoor LOSZ. Voorganger is diaken Van Aarle. Tijdens de viering krijgen alle kinderen
de speciale kinderzegen. Ouders met een
dopeling in 2020 of 2021 hebben een
persoonlijke uitnodiging ontvangen om
met hun gezin naar de viering te komen.
Natuurlijk zijn ook andere parochianen en
gezinnen met kinderen van harte welkom.
Maar vanwege de coronamaatregelen
moeten we wel rekening houden met
een maximum aantal kerkgangers. Het
is daarom verplicht om vooraf plaatsen
te reserveren. Dat kan telefonisch bij het
secretariaat in Rijpwetering op maandagen woensdagochtend van 9.00 uur tot
10.30 uur.

Opbrengst Adventsactie
2021 in Oud Ade en Rijpwetering
De totale opbrengst van de Adventsactie
voor het project ‘Extra zorg voor kinderen in El Salvador’ bedraagt € 389,55.
Een mooi bedrag, ondanks dat de twee
Adventsvieringen op zaterdag in Rijpwetering vanwege de coronamaatregelen niet
door mochten gaan. De kinderen, ouders
en zwangere vrouwen zullen er heel blij
mee zijn. Zo wordt er extra aandacht gegeven aan de emotionele en fysieke ontwikkeling van deze kinderen en worden
hun ouders bijgestaan. Dank zij uw steun
kan dat worden bewerkstelligd. Daar zijn
wij heel blij mee en u erkentelijk voor.
Gerrie Meerstadt van der Meer en Cobi
van der Meer, MOV groep
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Catharina van
Scheppingen – Hartman
1923-2021
Ze werd in Rijpwetering en daarbuiten
als tante Toos bekend. Toos trouwde in
1971 met Antoon van Scheppingen en
sloot daarmee haar levensfase met teleurstellingen in Leiden af. Antoon had
een ruim hart voor mensen en diakonale zorg en gaf aan Toos alle ruimte
om zich in te leven in het dorpsleven.
Haar deelname aan de redactie van ‘De
Pit’ bijvoorbeeld gaf die mogelijkheden.
Ze zag snel wat er moest gebeuren en
zette zich daar volledig voor in. Zwemlessen voor de schoolkinderen, toen er
nog geen ‘schoolzwemmen’ bestond
en vakantieactiviteiten voor de jeugd,
het Open Huis. VAK Alkemade was in
1971 opgericht. Waar nodig wist zij de
weg naar het gemeentehuis te vinden
en haar woordje te doen. De Rippers
zullen wel even hebben opgekeken van
die vrouw uit Leiden, die zo goed naar
voren wist te brengen, wat ze zag en
wilde. Maar haar bedoelingen waren
duidelijk en goed. Zo werd ze geaccepteerd als een van hen.
In de jaren ’70 en ’80 waren school, kerk
en dorp nog heel sterk verweven. Het
waren ook de jaren dat parochianen
bereid waren nieuwe activiteiten te
ondernemen en er zelf hun schouders
onder te zetten. Toos zag wel wat er
moest gebeuren en vond altijd mensen. die bereid waren met haar mee
te werken. “Dat doen we effe”, werd
een gevleugelde uitspraak. Ze deed
het graag zelf want dan wist ze dat het
goed kwam. Ze was bereid om met
anderen taken in de parochie te vervullen en om zich daarop ook goed voor
te bereiden. Ze volgde de pastorale
school in Alkemade en een degelijke
opleiding ‘Koordirectie’ in Den Haag. De

kindernevendienst, het kinderkoor wat
ook activiteiten rondom de eerste H.
Communie meebracht en gezinsvieringen kwamen op haar weg. Op den duur
kwam er ook een stencilmachine bij
haar thuis vanwege de boekjes en later
ook de week- en maandbrief. Rondom
het kinderkoor werd er van alles georganiseerd. Er werd zelfs kleding genaaid voor het koor en toneelspel.
Samen met pastoor J. Nijman werden,
met enkele anderen, meer mensen
benaderd om taken te vervullen. Er ontstond een heel goede samenwerking.
Het vertrek van pastor Nijman bij zijn

Oude Ade/Rijpwetering

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

pensioengerechtigde leeftijd was ook
voor Toos korte tijd later aanleiding om
met pensioen te willen gaan, voor haar
parochiële activiteiten wel te verstaan.
Haar inzet werd gewaardeerd met de
Pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia
et Pontifice’. Haar taken werden door
andere, jongere parochianen overgenomen.
Toos sloot de fase parochie af en begon
een nieuwe waarin GGK (Geef gehandicapten Kans) wel de meest bekende
was. Zwemmen met mensen met een
beperking, oké, maar nu haalde ze toch
ook zelf haar zwemdiploma. Schilderles: schilderen deed ze graag en het
bracht haar ontspanning, die ze hard
nodig had bij tegenslagen. Die waren
er ook, zoals de aanrijding die haar een
blijvend pijnlijke enkel bezorgde met
belemmerde functie. Niet meer heen
kunnen naar waar ze zou willen, dat
was een ramp voor deze talentvolle,
ondernemende en dynamische vrouw.
Het afscheid van Antoon en later van
een dochter en kleindochter greep haar
sterk aan.
Door de gevolgen van een ongelukkige
val, kon ze uiteindelijk niet meer alleen
thuis wonen en verhuisde ze naar het
woon-zorgcentrum in HazerswoudeDorp. Daar realiseerde ze zich op een
gegeven moment dat ze tot de parochie
daar werd gerekend. Maar ze wilde
bij de Ripse Kerk blijven horen. Daar
was ze thuis en heeft ze de gelukkigste
periode van haar leven beleefd. En
zo werd Tante Toos op bijna 98 jarige
leeftijd in november 2021 naar Rijpwetering teruggebracht om haar laatste
levensfase af te sluiten.
Beseffend dat veel van haar activiteiten
hier niet zijn genoemd, danken we Tante Toos van Scheppingen voor het vele
wat ze deed voor kinderen en alle anderen. We danken haar voor de warmte
die van haar is uitgegaan.

Algemeen
Investeren in je relatie?
Heb je trouwplannen?
Zijn jullie al weer heel wat jaren samen?
Voor ieder die wil investeren in een
duurzame relatie bieden we de Marriage
Course Online aan.
De cursus begint op 11 februari. De overige datums zijn 18 februari, 11 maart, 25
maart, 8 april, 22 april, 13 mei, 27 mei om
19.45 uur tot 22.00 uur.

Liefde in actie: de vijf talen van de liefde
Aanmelding en informatie
Dat kan via de website van het Bisdom. Kijk
op de website van het Bisdom Rotterdam
en zoek naar Huwelijk en Gezin. Daar vind je
alle informatie over de serie avonden en een
video waarin deelnemers en leiding vertellen
over deze gezellige en leerzame avonden.
De kosten zijn slechts € 25,-- per paar.
Pastoor J. Glas

De Marriage Course is voor alle (aanstaande)
echtparen die willen werken aan een sterke
en blijvende relatie. Tijdens de cursus ga je
in een ontspannen sfeer met zijn tweeën
in gesprek over wat echt belangrijk is voor
je relatie, en je verwachtingen voor de
toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk
en opbouwend - en met een flinke scheut
humor.
De eerste avond bestaat uit een inleiding
en gesprek over de betekenis van het
sacrament van het huwelijk. De Marriage
Course behandelt daarna praktische onderwerpen die in het huwelijk een belangrijke rol spelen, zoals:
Communicatie: praten en luisteren
Toewijding: tijd voor elkaar nemen
Gezonde familierelaties: omgaan met
ouders en schoonouders
Conflicten oplossen: omgaan met boosheid, elkaars verschillen ontdekken, en
elkaar vergeven

Verdieping

Vergeven is

als de winter weer voorbijgaat
Als de sneeuw weer langzaam smelt
Als je zeggen kunt en denken
dat je samen weer wil spelen
Dat het delen van je vriendschap
meer dan alles telt.
Vergeven is
Als een zonnebloem die bloeit
en je dacht dat hij
-verdord, uitgebloeid –
geen leven meer te leven had
Dat het geen toekomst meer kon hebben
en de droogte overwon
Maar door stralend ‘ja’ te zeggen
wordt het leven weer opeens
een boeketje vol met liefde
En schijnt overal de zon!

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt

Lev den Hollander, zoon van Jacco en Tess den HollanderOmzien

4 december
		
4 december

Schakenbos
Job Daalmeijer, zoon van Rutger en Ruby Daalmeijer- van Leijden

Anker
Overleden
17 november Apolonia Adriana Disseldorp- van Bohemen		
26 december Johannes Antonius Kraan		

91 jaar
87 jaar
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Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vanuit de beheercommissie
Actie Kerkbalans 2022
Inmiddels is de eerste maand van het
jaar al weer bijna om. Deze stond voor
ons voor een belangrijk deel in het
teken van de Actie Kerkbalans. Als het
goed is, heeft u inmiddels de brief en
folder over deze ontvangen. Wij hopen
dat u de folder inspirerend vindt. We
hebben er ons best op gedaan. Geef
gerust uw mening, ook als u andere
ideeën heeft. Elders in het blad leest u
er meer over.
Resultaat Actie Kerkbalans 2021
Begin 2021 hebben
wij met veel ambitie
een nieuwe aanpak
voor de Actie Kerkbalans gekozen.
Wij willen meer
aandacht voor Actie
Kerkbalans, omdat
we als parochiekern
steeds meer afhankelijk zijn van uw
jaarlijkse bijdragen.
Daarom hebben
wij een streefbedrag van € 125.000
genoemd. Helaas
hebben we dat niet gehaald. De opbrengst is blijven steken op € 117.532.
Toch zijn wij wel blij want de opbrengst
is € 8.379 hoger dan in 2020. Opvallend
is dat er minder parochianen hebben
bijgedragen met een gemiddeld hogere
bijdrage. Iedereen ontzettend bedankt!
Blijf ons steunen!
Herbestemming Mariakerk
Ook de bijeenkomsten in en over de
Mariakerk worden gehinderd door de
corona-beperkingen. We durven en
mogen geen grotere bijeenkomsten
houden én we willen dat iedereen in
de gelegenheid is er bij te zijn. Het ziet
er naar uit dat het niet eerder dan in
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maart of april gaat lukken. Wij zullen
door middel van een bijlage bij dit blad
uitnodigingen versturen.
“Geloven” is een werkwoord
Vele vrijwilligers brengen hun geloof tot
uiting door er actief iets mee te doen.
Binnen en buiten de kerk. Vanuit de
BCP willen we heel graag in gesprek met
onze vrijwilligers. Daarin worden we
geremd door de corona-maatregelen.
Samen met de pastoraatgroep kijken
we op welke creatieve wijze we toch in
gesprek kunnen met elkaar. Het is belangrijk elkaar te ontmoeten om samen
te kunnen werken. Geloven is een werkwoord en dat doen we samen.
John van Velzen. Secretaris BCP Emanuel

Vanuit de pastoraatgroep
Wie, wat, waar
Met groot plezier kunnen we mededelen dat Hilda Otten-van der Meer per
1 januari is toegetreden tot de pastoraatgroep. Hier zijn we blij mee, zo is de
pastoraatgroep bijna op volle sterkte.
Reserveren voor weekendvieringen
Van tevoren reserveren wordt erg op
prijs gesteld, u kunt dit doen via meevieren.nl (tot 1 uur voor de viering) of
telefonisch bij het secretariaat op dinsdag- en vrijdagmorgen 9:00-11:00 uur,
tel. 071 3310940. U bent ook van harte
welkom zonder te reserveren, meestal
is er nog voldoende plek.
Terugblik
Bij het nieuwe jaar hoort natuurlijk ook
een nieuwjaarsviering. Dit jaar waren er
oliebollen na de eucharistieviering en
deze werden erg goed ontvangen. Ook
zijn er in het kader van licht in de duisternis waxinelampjes uitgedeeld na de
viering op 9 januari. Bij deze lampjes zat
een mooie boodschap.

Jonge gezinnen
We zijn op zoek naar jonge gezinnen die
geïnteresseerd zijn om samen te komen
en ervaringen te delen. Wat maak je allemaal mee als jonge ouder en hoe kun
je dit combineren met de kerk? Heb je
interesse stuur dan een mail naar:
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl
Namens de pastoraatgroep,
Thom Oosterveer

Vrijwilliger aan het
woord

H. Petruskerk en H. Mariakerk
In 1995 werd ik gevraagd of ik mee wilde helpen met het parochieblad Prisma
te kopiëren en als boekje in elkaar te
zetten, vouwen en nieten. Mijn ouders
hadden vroeger een drukkerij, dus dat
was wel iets voor mij.
Tien jaar later kwam er een groter parochieblad Emanuel, ook daar heb ik meegeholpen met het kopiëren. Weer jaren
later kwam de Samenstromen voor de
hele federatie, maar dat ging naar een
grote drukkerij. Ik maak nog wel de
boekjes voor de bijzondere vieringen.
Nadat mijn oudste zoon zijn Eerste Heilige Communie had ontvangen, ben ik
gevraagd of ik mee wilde helpen met de
voorbereiding van de communicanten
in de Jacobuskerk. Dat heb ik vele jaren
met plezier gedaan.

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
deren op communicatief en motorisch
vlak kunnen stimuleren.
Wij willen u hartelijk danken, voor het
kopen van een kaarsje. Er zijn 400
kaarsjes verkocht. Ook door het doneren van uw statiegeld bon is er veel geld
opgehaald en er zijn nog giften in de
zuil in de kerk gedaan.
De opbrengst van de kaarsjes is
€ 378,80 en de statiegeldbonnetjes,
plus de giften, hebben € 240,15 opgebracht. Tezamen € 618,95. Een heel
mooi bedrag, waar wij u zeer dankbaar
voor zijn.
Ook heel hartelijk dank aan de Plus
voor hun gastvrijheid.
Jolanda en Thea van de M.O.V.

Toen 6 jaar geleden het Ankerproject
gestart is, heb ik me opgegeven als vrijwilligster, het leek me een leuk project,
omdat het hele gezin erbij betrokken
wordt. Je doet met het hele gezin de
voorbereiding in de kerk, ieder op zijn
eigen manier, zodat je het er thuis ook
nog over kan hebben.
Ik vind het leuk om vrijwilligerswerk te
doen en een bijdrage te leveren aan de
kerkgemeenschap. Ik hoop het nog vele
jaren te doen.
Lydia van der Zwet

Zoals een vlinder
met ingevouwen vleugels
stil en onopvallend
zo is een mens,
beschroomd en ingekeerd
tótdat
in licht en warmte
de vleugels zich ontvouwen,
de mens in kleur en dans
de ruimte kiest
zoals een vlinder
zoekt naar voedsel,
in de diepte van de bloem
de nectar, goed en zoet
zo is een mens
speurend in de diepte,
naar liefde, goed en zoet
mens tot mens,
de nectar van het naaste zijn

Verdieping

Heleen Pasma

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Jannie Wesselman – van der Laar		
Omzien

Een lichtje voor jou

Dit was het thema van de actie voor de
Advent, voor het verbeteren van de geboortezorg in El Salvador. Professionele
zorg voor zwangere vrouwen en begeleiding aan jonge moeders en pasgeborene. Ouders van kinderen van 0 tot 3
jaar worden getraind in hoe ze hun kin-

11 november
16 november
19 november
22 november
22 november
22 november
24 november
25 november
28 november
01 december
09 december
10 december
13 december
22 december
02 januari
05 januari

Cornelis Gerardus Maria van der Meer		
Andreas Wilhelmus Godefridus van Klink 		
Johannes Petrus Hillebrand		
Margaretha van der Zwet – Beerendonk		
Johanna Maria Antonia van Klink – van der Wereld		
Jacoba Cornelia Mollers		
Cornelia Hillegonda Wesselingh – Kraan		
Dirkje Theodora Mollers – Maijenburg		
Willem Adrianus Antonius Jansen		
Adrianus Petrus van der Tang 		
Gijsbertus Johannes Hoogenboom		
Christina Theresia Spierenburg		
Antonius Jacobus Johannes Krijger		
Nicolaas Gerardus Huigsloot		
Hendrikus Albertus de Jong

Anker

74 jaar
63 jaar
73 jaar
82 jaar
84 jaar
91 jaar
83 jaar
89 jaar
92 jaar
68 jaar
91 jaar
87 jaar
86 jaar
81 jaar
89 jaar
104 jaar

Gedoopt
16 januari

Pim Jozef, zoon van Daan en Tinke Vessies – van der Willik
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Omzien naar de ander
OMZIEN
Federatieve opbrengst 2021
voor El Salvador

Anker

Tijdens de afgelopen Adventsperiode is in alle kerklocaties
tijdens de zondagsvieringen
aandacht besteed aan de Adventsactie 2021 voor El Salvador. Deze actie was gericht op
zwangere vrouwen en jonge
moeders en hun kinderen, in
de plattelandsgemeente Guarjila, waar sinds enige jaren een
gezondheidskliniek is gebouwd. Zwangere vrouwen kunnen
daar verantwoord bevalle. Bovendien krijgen de moeders én
kinderen ook daarna begeleiding bij de opvoeding en ontwikkeling.
Voor alle medische middelen en begeleiding heeft deze kliniek een groot tekort aan financiën. Daarvoor heeft de landelijke organisatie Vastenactie alle MOV-werkgroepen in heel
Nederland gevraagd om hiervoor geld in te zamelen.
Claraparochie:
A’veen:					
Zevenhoven:				
Noorden:				
Nieuwkoop:				
Langeraar:				

€ 635,60
€ 757,30
€ 439,00
€ 160,00
€ 387,70

Franciscusparochie:
Oud Ade – Rijpwetering:			
Hoogmade – Woubrugge:			
Roelofarendsveen:			
Leimuiden – Rijnsaterwoude		
Nieuwveen:				

€ 389,55
€ 955,35
€ 618,95
€ 67,85
€ 333,00

Via de website van de Clara- en Franciscusfederatie kreeg u
de mogelijkheid om een mooi kerst-tafereel te haken. Alle
patroontjes, dus van Maria, Jozef, kindje Jezus met kribbetje,
enz., enz. zijn nog steeds te downloaden, waardoor u er alsnog aan kunt beginnen. Wanneer u voor dit project nog niet
heeft gedoneerd, kunt u dit alsnog doen door de QR-code te
scannen (alsof u een foto maakt, waarna u direct op de site
van Vastenactie komt. U kunt ook doneren via IBAN: NL21
INGB 0000 0058 t.n.v. Vastenactie te Den Haag. Alle giften
komen alsnog volledig toe aan het Adventsproject van 2021.
Meer informatie over de ervaringen binnen de verschillende
locaties, kunt u lezen bij de parochiekernen zelf. Namens de
zwangere vrouwen, jonge moeders en kinderen, willen wij u
hartelijk danken voor uw donaties.
MOV-werkgroepen van de Clara- en Franciscus federatie
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Naastenliefde is: geen geld geven aan
iemand met schulden, help mee met
de opstart van SchuldHulpMaatje
Nieuwkoop
Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er
financiële problemen zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt
ze graag helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien niet logisch,
maar geld geven is niet de oplossing. Mensen met schulden
hebben een ander nodig om vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend
oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt.
Door stress de grip kwijt
Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet
meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over
hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van
de post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken ze
steeds verder in de problemen. Geld geven heeft dan net zo
weinig zin, als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een deskundige en goed opgeleide vrijwilliger.
Een Maatje helpt
Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde
rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en
een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder
stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht
houdt en om samen na te denken over het eigen financiële
beheer. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan
en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel
meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen, dan mensen
met een laag inkomen. Een Maatje heeft ook tijd voor een
luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de
problemen zit?
Diaconie en SchuldHulpMaatje
Samen met SchuldHulpMaatje starten noodfonds ONE met
verschillende kerken uit Nieuwkoop SchuldHulpMaatje op.
Dit is op verschillende plaatsen in de omgeving al gedaan.
We zoeken bestuurders met ervaring rondom communicatie,
coördinatoren en Maatjes.
Uit de schulden
Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de Maatjes niet in geld uit te drukken.
“Ik huilde van geluk toen ik John als Maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn
steun en toeverlaat. Echt een kanjer”, zegt K., die nog geen
schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.
Informeer gerust bij Hanriëtte Brouwer,
info@noodfondsnieuwkoopone.nl. Misschien is het iets voor
jou, om mee te helpen met SchuldHulpMaatje Nieuwkoop.

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de 40dagentijd. Op Aswoensdag, dit jaar op
2 maart, krijgen mensen in de kerk een ´askruisje´ op het voorhoofd. Dit houdt in
dat de voorganger met as een kruisje op je voorhoofd tekent, als herinnering aan de
betrekkelijkheid van het leven (´Gedenk dat je stof bent, en tot stof zult wederkeren´).
somberheid en versobering,
maar genieten en feest!

De as waarmee het askruisje wordt
getekend is gemaakt van palmtakjes
die het vorig jaar zijn uitgedeeld op
palmzondag. Ze worden verbrand,
en de as ervan wordt op Aswoensdag
gebruikt.
De oude benamen van de
Veertigdagentijd is de Vasten. Als je de
dagen tussen Aswoensdag en Pasen
gaat tellen dan kom je op meer dan 40
dagen uit. Dat klopt, want de zondagen
van de vastenperiode telden niet mee.
Op de zondag, de dag des Heren,
resoneert altijd die eerste zondag van
Paasmorgen mee. Op zondag dus geen

Veel katholieken eten geen
vlees op Aswoensdag. Aan
het einde van de winter
waren de voorraden
meestal op, dus de buikriem
aanhalen en wachten
op de eerste lammetjes
en de eerste oogst. De
vastenperiode sloot dus
prima aan bij de tijd van
het jaar. Later, toen we
niet meer zo afhankelijk
waren van het voedsel dat
het land oplevert, werd de
vastenperiode ingevuld met
afzien van luxe, zoals vlees
eten of snoepen, drinken of
roken. Menigeen kan zich
het vastentrommeltje uit
zijn jeugd nog herinneren.
Daarin werden alle snoepjes
gedaan van de door-deweekse dagen. Maar op zondag was
het feest, en mocht het trommeltje
weer leeg. Sommige katholieken waren
strenger. Daar mocht er pas weer iets
gesnoept worden uit het trommeltje als
het Pasen was. Vraag maar aan je opa
of oma, die weten het misschien nog
wel!
Op Aswoensdag begint dus de 40
dagentijd. Op weg naar Pasen. Het
Bijbelverhaal is duidelijk. Zo gaan we
al eeuwenlang op weg naar Pasen.
Maar elke vastentijd in ons leven ziet
er anders uit. Bij het schrijven van dit
stukje weet ik nog niet of we dan weer

‘gewoon’ naar de kerk kunnen. Of dat
we dan weer vieren vanuit huis.
Meer ideeën en informatie over de
40 dagentijd kun je vinden via
www.samueladvies.nl/
aswoensdag-materialen
Op de website zoekennaarhetgoede.nl
staan ook veel tips en creatieve ideeën.
Er zijn prachtige boekjes met voor elke
dag een mooie tekst om naar Pasen
toe te leven. Sommigen kun je gratis
downloaden, anderen kun je kopen.
Je kunt ze misschien niet altijd in je
eigen boekhandel vinden, maar je kunt
ze zéker altijd bestellen bij je eigen
boekhandel. Andere jaren had Kerk
in Actie een mooie app met elke dag
bezinning. Een mooie manier om stil
te staan bij de 40 dagen tijd. (en die
telefoon hebben we toch zo vaak in ons
hand…) Ik hoop dat deze app er dit jaar
weer is!
Het boekje “Samen onderweg naar
Pasen” van Willemijn de Weerd is
speciaal geschreven voor gezinnen.
Elke week bevat een uitgebreid
gezinsmoment en zes kortere stukjes
met vragen, Bijbelteksten, weetjes en
creatieve opdrachten voor kinderen in de
bassi schoolleeftijd. Deze ga ik zelf zéker
bestellen. Ik ben er heel benieuwd naar!
Mocht ik iets moois of waardevols
tegenkomen dan deel ik deze tips
uiteraard op onze facebookpagina:
www.facebook.com/
samenstromenspraakwater.
Houd deze pagina dus in de gaten!
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ROOSTER
H. CLAR
CLARA
A PPAR
AROCH
OCHIE
IE
ROOST
E R H.
HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Donderdag niet beschikbaar

zaterdag
29 januari

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

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

zondag
30 januari

woensdag
2 februari
Maria Lichtmis

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas

9.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zaterdag
5 februari

zondag
6 februari

H. Adrianuskerk
Langeraar

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Orgel en zang
• B. van Paassen + A. Aardoom
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Orgelmuziek
• H. van de Reep

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

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

zondag
13 februari

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• J. van der Bie

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Ankerzondag (familieviering)
• B. van Paassen

zaterdag
19 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas

Maandag niet beschikbaar
zaterdag
12 februari

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

Maandag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel: 06-83061193

Do./vrij. niet beschikbaar

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

Vrijdag niet beschikbaar
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zondag
20 februari

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• H. van de Reep

zaterdag
26 februari

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

zondag
27 februari

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

wekelijks

Iedere woensdag Eucharistieviering om
9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering om
19.00 uur

Vanwege de corona-maatregelen en mogelijke lockdown zijn alle in dit rooster opgenomen vieringen onder voorbehoud.
Kijk voor het actuele vieringenoverzicht op www.rkgroenehart.nl.
Elke zondag om 9.15 is er een live uitzending van één van de vieringen uit onze federatie op tv.rkgroenehart.nl
Daarnaast zijn alle vieringen te beluisteren via www.kerkomroep.nl

FEBRUARI 2022
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen

H. Martinuskerk
Noorden

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven

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

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

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas

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

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas

Iedere donderdag Eucharistieviering om
9.00 uur

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. van der Bie

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

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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ROOST
ERR H.
H
ROOSTE
H . FFRANCI
RANCISCUS
SCUS PA
PARROC
O CH
Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Donderdag niet beschikbaar

zaterdag
29 januari

zondag
30 januari

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

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• A. Beenakker

zondag
6 februari

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

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

zaterdag
12 februari

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

zaterdag
5 februari

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

Maandag niet beschikbaar

Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen en Leimuiden

zondag
13 februari

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• Parochiaanvoorganger

zaterdag
19 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. van Paassen

kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl
Tel: 06-30678369

Maandag niet beschikbaar

zondag
20 februari

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

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

zondag
27 februari

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• 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

zaterdag
26 februari

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel: 06-83061193

Do./vrij. niet beschikbaar

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

Vrijdag niet beschikbaar
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HIEE
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering

H. Bavokerk
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade

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

Wat wij lezen op de zondagen in
februari
30 januari
4de zondag

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

eerste lezing: Jer. 1, 4-5. 17-19
tussenzang: Psalm 71 (70)
tweede lezing: 1 Kor. 12, 31 – 13, 13
of 13, 4-13
evangelie: Lc. 4, 21-30
6 februari
5de zondag

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• Th. Dingjan

eerste lezing: Jes. 6, 1-2a. 3-8
tussenzang: Psalm 138 (137)
tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11 of 15,
3-8. 11
evangelie: Lc. 5,1-11

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen

13 februari
6de zondag
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Locatie: De Schuur
• J. Glas

eerste lezing: Jer. 17, 5-8
tussenzang: Psalm 1, 1-2, 3, 4 en 6
tweede lezing: 1 Kor. 15, 12. 16-20
evangelie: Lc. 6,17.20-26
20 februari
7de zondag
eerste lezing: 1 Sam. 26, 2. 7-9. 12-

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: De Schuur
• Gebedsleider
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild

13. 22-23
tussenzang: Psalm 103 (102)
tweede lezing: 1 Kor. 15, 45-49
evangelie: Lc. 6, 27-38
27 februari
8ste zondag
eerste lezing: Sir. 27, 4-7

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• A. Vijftigschild

tussenzang: Psalm 92 (91)
tweede lezing: 1 Kor. 15, 54-58
evangelie: Lc. 6, 39-45

Een keer per twee weken
Eucharistieviering op dinsdag om
9.00 uur
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Actie Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de Kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022

In de afgelopen weken is de jaarlijkse
Actie Kerkbalans van start gegaan. U
heeft daar vanuit uw parochiekern
een brief over ontvangen of u krijgt
deze later in het jaar. De parochiekernen vragen u om een geldelijke bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Uw bijdrage is onmisbaar voor de toekomst van uw kerk(gemeenschap).

Financieel zelfstandige parochies

De parochiekernen zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomsten. Anders dan in andere landen krijgen de
parochies geen subsidie van de overheid. De parochies zijn dus vrijwel geheel afhankelijk van de bijdragen van
de parochianen. De Actie Kerkbalans
zorgt daarbij voor een belangrijk deel
van de inkomsten. Vandaar dat alle
parochiekernen gezamenlijk uw aandacht vragen.

Wij nodigen u uit om iets van uzelf
te investeren uit de talenten die
God u heeft gegeven; uw energie,
uw gebed, uw geld.
Wij willen lokaal zichtbaar zijn!

De parochiekernen willen plaatselijk
zichtbaar zijn. Zodat het werk en inzet
van vrijwilligers en het pastoraal
team door u wordt herkend als blijk
van christelijke naastenliefde.
Om deze inzet beter in beeld te brengen zijn er speciale brieven en folders
gemaakt. Daarin kunt u zien en lezen
wat de parochiekernen voor u doen.
Elke kern doet dat op zijn manier. Bijvoorbeeld met verhalen en foto’s van
vrijwilligers en financiële informatie.

Bijdragen als Christelijke bediening
Als parochie én als parochiekernen
willen wij duidelijk uitdragen waarin
we geloven en waar aan wij werken.
Op zo’n manier dat het u in de gelegenheid stelt zich hieraan te verbinden. Als geloofsgemeenschap hebben
wij een fantastische visie. Uw geld
wordt goed besteed aan het uitvoeren daarvan.

Monique Senne van de Parochiële
Charitas Instelling uit Leimuiden zegt;
“Gelovig zijn is voor mij een werkwoord. Ik vind het fijn om mijn geloof
praktisch in te vullen en uit te kunnen
dragen. Daarom ben ik penningmeester bij de PCI”. Om mensen te kunnen
helpen die het nodig hebben. Laten
wij naar elkaar om blijven zien.”
Misdienaar Lars Koot uit Roelofarendsveen schrijft enthousiast over
zijn werk in de kerk en sluit af met;
“Ik vind het belangrijk dat iedereen
een bijdrage levert aan de kerkbalans,
zodat wij als jongeren later ook naar
de kerk in onze woonplaats kunnen
blijven gaan.”

Kom, helpt uw parochie!

In het kader van de Actie Kerkbalans
vragen wij u natuurlijk om een stevige
financiële bijdrage.
In de brieven van uw kern leest u hoe
en waarheen u geld kunt overmaken.

Uw bijdrage is broodnodig!

In de afgelopen jaren zijn de inkomsten van de parochies gedaald. Bijvoorbeeld omdat het spaargeld geen
rente meer geeft. Maar zeker ook
omdat de deelname aan de vieringen
e.d. terugloopt. Daardoor ontvangen
we veel minder collectegelden. In de
afgelopen twee jaar zeker ook door
de corona maatregelen. De kosten
blijven gelijk. Dus ontstaan er tekorten op de begroting.

Zomaar een paar uitspraken van vrijwilligers die u vindt in de folders.

Meer geven met minder geld!

Prachtige verhalen en uitspraken
Het is heel inspirerend te lezen wat
uw mede-parochianen schrijven.

“Of we nu om geld vragen of
dat we het geven, in beide gevallen worden we nader tot
elkaar gebracht door God, die
iets nieuws tot stand brengt
door onze samenwerking”
Citaat Henri Nouwen

Wij wijzen u ook graag op de mogelijkheid van een periodieke gift. Daarmee kunt u uw parochie meer geven
met minder geld. De parochie is erkent als goed doel waaraan u belastingvrij kunt schenken. Uw parochiekern secretariaat kan u hierbij helpen.

Voorbeeld van Periodieke gift

U schenkt normaal € 100,00 en uw
hoogste belastingschijf is 37%. U kunt
uw gift verhogen naar € 150,00 zonder dat het u iets extra’s kost.
De parochiekern ontvangt € 150,00,
en u ontvangt € 55,60 terug van de
belasting. Netto kost uw schenking
dan maar € 94,40.
Meer geven met minder geld dus!

Kom in actie en Geef!
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SAMEN

onderweg
H. Clara

H. Franciscus

06-11853352

06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas
Kapelaan van Paassen
06-17272318 06-30678369

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 SmoorenburgKuijf, Bep Verdel, Marieke van Gelderen, Josine
Verhagen-van Velzen en Hans Broekkamp.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend: samenstromen@rkgroenehart.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: Skrid Media, Rotterdam
Kopij nr. 2 (maart 2022) kunt u uiterlijk op 7 februari
aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt
omstreeks 25 februari.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties 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

FRANS & KLAAR

Voor afspraken over ziekenzalving:
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Wereldjongerendagen, een unieke
kans

Lissabon, 1 t/m 6 augustus 2023
Het lijkt nog ver weg en in deze
lockdown moeilijk voor te stellen, maar onze kerk is al druk bezig met de voorbereidingen voor het grootste internationale evenement voor jongeren dat er is in de wereld. Geen
popconcert of sportevenement, maar de wereldjongerendagen (WJD). Ditmaal van 1 t/m 6 augustus
2023 in Lissabon, Portugal.

soms geroepen dat religie de belangrijkste bron van
oorlog en conflict in de wereld is. Een uitspraak die
overigens wetenschappelijk is onderzocht en totaal niet
klopt. Bij dit evenement zul je juist de verbinding ervaren over rassen, talen, culturen, geloofsbelevingen en
opvattingen. Dat is wat het christelijke geloof en de kerk
beoogt.

Een unieke kans voor elke jongere om te ontdekken, wat
het werkelijk betekent katholiek te zijn. Of je nu veel of
weinig weet over het geloof, vaak naar de kerk gaat of
zelden, een sterk geloof hebt of veel twijfels, Dit is de gelegenheid kennis te maken met die wereldwijde kerk en
te ontdekken wat Christus in jouw leven en dat van vele
leeftijdsgenoten kan betekenen. Je ontmoet letterlijk
de toekomst van de kerk, van onze kerk, van jouw kerk.
Ontmoetingen waar je zeer waarschijnlijk ook nieuwe
vriendschappen aan over zult houden.
Ben je ergens tussen de 16 en 35 jaar? Laat deze mooie
kans dan niet lopen, zeker nu de WJD relatief dichtbij
georganiseerd worden (de vorige editie was in Panama)
en er ongetwijfeld een flinke Nederlandse groep naar
Lissabon zal afreizen.
Doe dus alvast het volgende:
• Reserveer de datums die nu bekend zijn geworden
(1 t/m 6 augustus 2023)
• Begin met sparen
• Volg de actuele informatie op www.lisboa2023.org/en/
of www.jongkatholiek.nl
• Maak ook andere jongeren die mogelijk interesse
hebben attent op de WJD

Een bijeenkomst voor jongeren uit de hele wereld om
samen met de paus, het geloof in Jezus te leren kennen, verder te verdiepen en bovenal de vreugde van het
geloof te vieren als broeders en zusters. Als katholieke
jongere in Nederland kan het soms lijken, dat je met een
kleine groep bent, maar na de wereldjongerendagen zul
je die overtuiging zeker niet meer hebben.
Een evenement dat telkens honderdduizenden (soms
miljoenen) jongeren op de been brengt en een unieke
kans biedt om met leeftijdsgenoten te ervaren wat het
betekent, deel uit te maken van een wereldkerk met
deelnemers van alle continenten. Er wordt in de media

Gaandeweg dit jaar zal steeds meer bekend worden,
maar misschien alvast leuk om te weten wat het thema
is, dat de paus heeft gekozen voor de WJD: Mary arose
and went with haste (Maria stond op en ging met
spoed), een tekst uit Lucas 1 vers 39. Maria een jonge
vrouw, die ja zegt tegen God en op pad gaat, gedreven
door geloof, hoop en liefde.
En zo hoopt dit evenement ook jou te helpen een weg te
vinden in het leven, een weg naar een toekomst gedreven door geloof, hoop en liefde. Want net als bij Maria,
heeft God ook met jou een plan!
Arno Aardoom

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