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De lente begint! Soms nog met een hardnekkig koud windje of een natte regendag, maar de dagen worden al wat langer en 
stiekem piepen de krokussen omhoog. Wat gaan we een fijne tijd tegemoet! Zeker nu de coronamaatregelen ook wat meer 
worden losgelaten. We kunnen weer meer en dat is voor veel mensen een welkome boodschap. Misschien zijn de activiteiten 
in deze editie van de Samenstromen nog niet helemaal afgestemd op de vernieuwde vrijheden, maar het geeft goede hoop 
voor Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en alle gewone zondagen in het voorjaar. We hopen u weer in goede gezondheid te 
ontmoeten in de kerk!
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KENNIS 
Laatst kwam ik iemand tegen 
toen wij allebei onze auto 
aan het inladen waren met 
boodschappen. We keken 
elkaar aan en er ontstond bij 
beiden een vlaag van herken-
ning. Hij was een kennis van 
een kennis en ik zag hem en 
zijn vrouw vroeger wel op 
verjaardagen.

We hadden elkaar zeker 20 jaar niet meer gezien.
Hij bleek nog gewoon in Nieuwkoop te wonen. We zijn elkaar vast wel eens tegen 
gekomen, maar ieder bezig met zijn eigen zaken en elkaar dus niet herkennend.

Het is mij ook wel gebeurd een bekende tegen te komen op een druk plein in Bar-
celona, of een Nieuwkoper bij een musical in een overvol theater in Amsterdam. 
Wat dacht u van aangeroepen te worden door een kennis in de Ahia Sofia in Istan-
boel tussen een enorme massa toeristen?

Soms sta je helemaal verbijsterd naar elkaar te kijken. Dat je elkaar op zo’n plek 
tegen het lijf loopt. Je ziet meestal een ander helemaal niet staan omdat je het te 
druk met jezelf hebt. Je moet ergens naar toe, iemand wacht op je, de boodschap-
pen moeten worden gehaald. Het gebeurt u ook vast wel eens dat je het zo druk 
denkt te hebben dat de ander niet WILT zien, omdat je er even geen tijd voor hebt, 
of geen zin in een gesprek. Je kijkt dan snel de andere kant op in de hoop dat je niet 
gezien bent. Gelukkig, je kunt dan snel door en wordt niet opgehouden.

Zo gaat het nou ook wel eens met Christus. Die zie je ook niet altijd staan, alhoewel 
je dan bijna stekeblind moet zijn, want Christus is in alle mensen te zien. Maar je 
hebt het even druk en geen tijd of wilt geen tijd maken voor Hem.

Neem de tijd eens voor je medemens die daar behoefte aan heeft net zoals je het 
zelf af en toe fijn vind dat een ander jou ziet staan en even een praatje maakt. 
Dan heb je Christus ook weer ontmoet. Misschien wel méér dan voor jezelf alleen 
in de kerk?

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 
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appjes en posts op social media. Na een 
intensieve tijd zegt Jezus tegen zijn leerlin-
gen: “Kom nu mee naar een stille plek om 
alleen te zijn en wat uit te rusten” (Marcus 
6,31) Die uitnodiging mogen we ons ook 
ter harte nemen en zoeken in onze per-
soonlijke situatie hoe we daar vorm aan 
kunnen geven.

Geestelijke schoonmaak
Ik dacht terug aan mijn moeder die 
ieder voorjaar grote schoonmaak hield, 
kamer voor kamer, kast voor kast. Kleden 
werden uitgeklopt en de bank kreeg 
met de mattenklopper. Alles kwam van 
zijn plek af, werd schoongemaakt en 
weer ingeruimd. Wat geen dienst meer 
kon doen verdween in de vuilnisbak. 
Natuurlijk moesten we als kinderen 
meehelpen. En voor Pasen hadden we 
samen het hele huis aan kant

De vastentijd is een geestelijke grote 
schoonmaak. Kijk maar eens rond in je 
huis, in je bezigheden, in je agenda, waar 
wil je écht tijd en energie aan besteden…?

Pastor Marjo Hoogenbosch

Dat dichtslibben kan ook met je tijd 
gebeuren, met je energie, je gedachten. 
Er is best veel wat er op je afkomt, waar 
je aandacht aan besteedt, waar je op 
let. Maar moet dat ook allemaal? Of is 
er een patroon ingesleten waarvan je je 
misschien niet bewust bent. Hebben je 
bezigheden zich zomaar aaneen geregen?

In de kerkgemeenschap begint op 
woensdag 2 maart de Veertigdagentijd, 
de vasten. Voor wie daar bewust aan 
deelneemt is het een tijd van bezinning 
en bewustwording tot aan Pasen. 
Bewustwording van je bezigheden, waar 
je je tijd, je geld en energie aan geeft; 
bezinning op je geloof, op de plek die je 
geeft aan God in jouw leven. 

Het kan zijn dat je eerst wat rommel moet 
wegruimen, om daar weer goed zicht op 
te kunnen krijgen. En daarmee nieuw 
zicht op je zelf en je leven.

Oefentijd 
Wat kun je doen? Een paar dingen 
schieten me te binnen.

Genoeg; Het is goed om eens kritisch te 
kijken naar wat we zelf consumeren en 
de ongelijkheid in onze samenleving. Heb 

je alles echt nodig? Zou je met minder toe 
kunnen? Zou je het kunnen om in deze 
tijd soberder te leven? Minder zoet, min-
der vlees, minder alcohol, minder beslag 
op kostbare hulpbronnen als water, 
elektriciteit en gas. En welke keuzes die 
je maakt hebben invloed op het terug-
dringen van de economische en sociale 
ongelijkheid in de samenleving? Welke 
stemmen in de maatschappij maken zich 
daar sterk voor?

Anderen; In deze tijd van bewustwording 
kun je je oefenen om je aandacht meer 
te richten op de mensen om je heen. 
Mensen die wat ouder zijn en alleen, een 
zieke in de familie of buurt, een collega 
of vriendin die het moeilijk heeft. Even 
bellen voor een verjaardag in plaats van 
een appje. Serieus aandacht geven aan 
het project van de Vastenactie om zo 
samen nog meer mensen een waardig 
bestaan te geven.

Stilte; Iedere dag is er van alles wat je 
aandacht vraagt. Je huisgenoten, je werk, 
het huishouden, allerlei dingen die gere-
geld moeten worden. En dan is er nog het 
nieuws, de verhalen van anderen, e-mails, 

Je huis op orde…

Pastoraal

Heeft u ook zo’n hoek in huis, 

een zolder of garage die onder-

hand uitpuilt van de spullen? Je 

denkt: laten we het daar maar 

zolang neerzetten. En hoe groter 

de ruimte, hoe meer spullen heb 

ik zelf gemerkt. En het gekke is, 

het meeste gebruik je niet eens.

Als het zoveel is geworden, kan 

je de moed in de schoenen zin-

ken om er aan te beginnen. Het 

is een berg geworden waar je 

met een denkbeeldige boog om 

heenloopt. De garage, de hob-

bykamer, je halve huis kan zo 

aardig dichtgeslibd raken.
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Als God renoveert: niet alleen bij ons!

Met de versoepeling van de corona-maatregelen, kunnen we 
langzaam maar zeker het “kerkelijk leven” weer oppakken. Ik 
hoop van harte dat we snel weer zonder beperkingen samen 
kunnen vieren. Geloven doe je tenslotte niet alleen. We zijn 
verbonden met God én met elkaar!

In het project “Missionaire Parochie” is die “verbondenheid” 
een gegeven. Het is een project voor de hele parochiefede-
ratie. Of het nu over de leesgroepen gaat, over Alpha of over 
het Ankerproject: we doen het samen. Ook de stuurgroep 
wordt gevormd met parochianen uit de hele parochiefedera-
tie. Dat houdt echter niet in dat er geen oog zou zijn voor de 
lokale parochiekernen. Daar vindt tenslotte alles plaats. De 
stuurgroepleden zijn dan ook in gesprek gegaan met de pas-
toraatgroepen om samen aan die vernieuwing te werken. 

De informatie over het project op de website is ook ver-
nieuwd. Neem eens een kijkje: 
rkgroenehart.nl/missionaire-parochie.

De verbondenheid en samenwerking stopt niet bij onze paro-
chiegrens. Met het project “Missionaire Parochie” sluiten we 
aan bij een beweging die is begonnen in Canada en zich nu 
verspreidt over de hele westerse wereld. Ook in Nederland 
zijn er inmiddels heel wat parochies in beweging gekomen. Zo 
kunnen we ervaringen uitwisselen, elkaar versterken! 

Juist daarom is er dit jaar op 24 en 25 maart de conferentie 
“Als God Renoveert”. Twee dagen met inleidingen, seminars, 
gebedsmomenten en nog meer. De hoofdspreker is Fr. James 
Mallon, de auteur van het boek. Ook vanuit onze parochiefe-
deratie zal er een groep deelnemen. 

We hopen op waardevolle dagen waarin juist die verbonden-
heid ervaren mag worden. Dat we met goede ideeën, én geïn-
spireerd mogen terugkeren. 

Pastoor Jack Glas

Alpha Nieuws
Wat is Alpha? 
Alpha is een serie avonden waarin we 
met elkaar praten over de diepere vra-
gen van het leven en het Christelijke 
Katholieke geloof. Is er meer? Wie is 
Jezus? Waarom zou je bidden? Onder-
werpen waar we met elkaar over willen praten omdat we een 
missionaire parochie zijn.

Elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten, vinden we erg be-
langrijk bij Alpha. Iedereen is welkom: of je jezelf gelovig, of 
een zoeker noemt. Met een open geest praten we over wat 
geloven voor ons betekent. Deelname aan Alpha is gratis en 
vrijblijvend. 

Waarom zou ik meedoen?
Dat kunt u het beste vragen aan mensen die eerder een  
Alpha deden. Ze vonden de gesprekken over geloof een ver-
ademing en keken er iedere week naar uit. 
Op 9 maart beginnen we een nieuwe Alpha. De vorige Alpha’s 
waren noodgedwongen alleen online. Maar nu gaan we van 
start in de Priester Hendrikzaal in Leimuiden (Willem van der 
Veldenweg 24). De avonden zijn op woensdag.

Om 19.30 uur nemen we de tijd om elkaar bij koffie/thee te 
ontmoeten. Daarna kijken we naar één van de Alpha films en 
praten met elkaar in een kleine groep over de vraag van de 
avond. Rond 21.30 uur sluiten we de avond. Zo komen we 
tien avonden bij elkaar. 

Bij de Alpha hoort ook een ‘weekeinde’ over de H. Geest. Dan 
zijn we op vrijdagavond en zaterdagochtend samen.

Wanneer is het?
De avonden zijn op 9, 16 en 30 maart, 6, 13 en 20 april, 18 en 
25 mei,  1, 8 en 15 juni. Het weekeinde is op vrijdagavond 29 
en zaterdagochtend 30 april.

Waar kan ik meer vinden over Alpha?
Ga naar de website van onze parochiefederatie: 
www.rkgroenehart.nl.
Klik door naar: missionaire parochie/projecten/Alpha
Op de Alpha webpagina kunt u nog veel meer over Alpha 
lezen en bekijken. Daar vindt u ook reacties van mensen die 
eerder een Alpha deden. 

Wilt u meedoen met deze Alpha?
Schrijf u in! Dat kan via de mail: info@rkgroenehart.nl

Heeft u vragen over Alpha?
Mail naar alpha@rkgroenehart.nl

Pastor Heleen van de Reep

Parochiefederatie

Clara & Franciscus Parochiefederatie 



5SAMENstromen • maart 2022

Liturgische gymnastiek: 
Eucharistische Aanbidding

Na de voorbede bestaan er tegenwoordig twee mogelijkheden. 
Ofwel gaan we door voor het vieren van de Eucharistie dan wel 
volgt er een moment van Eucharistische Aanbidding.

De Eucharistische Aanbidding is een oeroude traditie binnen 
onze Katholieke traditie, al lijkt het erop dat veel mensen zich te-
genwoordig ongemakkelijk voelen bij dit stilte-moment, waarbij 
een geconsacreerde Hostie in een monstrans wordt geplaatst en 
gedurende enige tijd wordt uitgesteld op de Altaartafel.

De vroegste notities over Eucharistische Aanbidding dateren al 
van Justinus de Martelaar (100-165)!  Franciscus van Assisi schijnt 
ook een grote drijfveer te zijn geweest in deze vorm van geloofs-
beleving. Vanaf de 13e eeuw verspreide het gebruik van Eucha-
ristische Aanbidding zich over Europa. Een belangrijke feestdag 
van de Katholieke Kerk die werd ingesteld is Sacramentsdag. 
Sinds 1248 werd deze feestdag gevierd in het Bisdom Luik en in 
1264 besliste Paus Urbanus IV dat dit feest voor de gehele we-
reldkerk zou gelden. 

In vroeger dagen vond uitstelling plaats tijdens het (Maria-) Lof. 
Oudere generaties hebben me ingefluisterd dat dit toen een 
geliefde viering was. Zeker tot in de jaren 1950/1960. Maar ik be-
greep óók dat dit misschien vooral kwam omdat na het Lof werd 
afgesproken wie die avond waar te vinden zou zijn voor gezellig-
heid. Vroomheid en levensvreugde hand in hand! 

De opbouw van een Lof bestaat naast Aanbidding uit een of 
meerdere Schriftlezingen, een preek, gezangen en/of (Getijden-)
gebeden. Net als in onze tijd en parochiefederatie. Tegenwoordig 
is er in de Veertigdagentijd en tijdens de Advent op zowel woens-
dagmiddag in Langeraar als op zaterdagmiddag in Roelofarends-
veen een uur Aanbidding. Daarnaast zijn er doorheen het jaar 
kortere momenten van Aanbidding tijdens de Gebedsvieringen.

Maar wat word men geacht te doen tijdens die Aanbidding…? Want 
het is wel erg stil…! Misschien mag de volgende anekdote ons hel-
pen te begrijpen hoe kostbaar dit moment voor ons kan zijn.

Op een missiepost in Zaïre woonde een man die altijd straalde 
van blijdschap en in zijn vreugde onaantastbaar scheen, zelfs 
toen zijn hut een keer was afgebrand. Die man kon uren in de 
kerk zitten om, al dan niet geknield, te bidden. Toen hem door 
een missionaris eens gevraagd werd wat hij zo allemaal besprak 
met God luidde zijn antwoord: ‘Soms wat me bezig houdt in mijn 
leven, maar meestal niets’. En hij vervolgde: ‘Het is zoals in het 
droge seizoen als het ’s morgens koud is. Dan zit ik, als de zon 
opkomt, voor mijn hut. En de zon verwarmt mij. Ik hoef daar 
niets voor te doen. Zó verwarmt God mijn hart als ik bid’. 

Kapelaan van Paassen

Stille Omgang viering 2022 in 
Langeraar en Leimuiden

19 maart om 17.00 uur 
De Samenwerkende Genootschappen Stille Omgang in onze Fe-
deratie zijn, evenals vorig jaar, geconfronteerd met het niet door-
gaan van de Omgang door de straten van Amsterdam. Corona 
maakt het nog niet mogelijk om in grote massa bijeen te komen, 
en hierop is besloten om de Stille Omgang in eigen Federatie te 
vieren met een heel bijzondere dienst.

Velen herinneren zich de bijzondere vieringen van vorig jaar in 
Langeraar en in Leimuiden, en ook dit jaar zal de traditie van de 
Stille Omgang centraal staan in onze Federatie. Op zaterdag 19 
maart zijn er twee plechtige Eucharistie vieringen, voor de Clara 
parochie in de H. Adrianuskerk te Langeraar en in de Franciscus 
parochie in de St Jan de Doperkerk te Leimuiden. De vieringen 
zijn om 17.00 uur waarbij de geplande viering van 19.00 uur in 
Langeraar en de zondagviering in Leimuiden komt te vervallen. 
Na de viering is er Eucharistische aanbidding met uitstelling van 
het Allerheiligste. De viering in Langeraar is via live stream te 
volgen.

De Samenwerkende Genootschappen, bestaande uit de genoot-
schappen Aarlanderveen, Langeraar, Leimuiden/Rijnsaterwoude 
en Zevenhoven, willen de traditie van de Stille Omgang levendig 
houden en hopen dat volgend jaar de omgang in Amsterdam 
weer kan plaatsvinden.

Cees van der Vlugt

Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Geloofsvraag
Waarom is de Eerste Heilige Communie belangrijk?
Ja, die vraag kreeg ik van een kind. Het mooie van deze vraag 
is dat het kind er al vanuit gaat dát de Heilige Communie be-
langrijk is. En dus je EERSTE Heilige Communie helemaal.
Misschien moet ik een stukje terug in de tijd. 

Bij het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn apostelen hield, 
zei Hij dat zij voortaan zo moesten samenkomen; rond de 
tafel. De apostelen hebben dat altijd gedaan en ook toen de 
kerk begon te groeien ging dat zo door. Op de zondag kwa-
men altijd de mensen samen rond de tafel om de Heilige Mis 
te vieren, met brood en wijn. 

Eigenlijk is dat altijd zo geweest en gebleven. Al in het begin 
van de kerk kregen de mensen in de gaten dat zij niet zomaar 
iets vierden als ze samen kwamen. In het delen van het brood 
en de wijn, begonnen de mensen te snappen dat Jezus in dat 
brood en in die wijn zichtbaar bij hun was. Het is dus niet zo-
maar Heilig Brood! Heilig brood is eigenlijk brood dat je thuis 
eet. Waarvoor je God gedankt hebt. Maar in de Heilige Mis 
komt Jezus zichtbaar naar ons toe.

Nou, je voelt het al aankomen: Iets mooiers kun je je toch 
niet voorstellen? Dat Jezus zichtbaar (in brood en wijn) naar 
je toekomt? Of toch!! Ja!! Er is toch nog iets mooiers!! Dat is 
dat jij ook naar Jezus toe komt en Hem mag ontvangen! Dat is 
je communie doen! Daarom dus is dat belangrijk. Natuurlijk 
is de eerste keer dan bijzonder. Maar eigenlijk is iedere keer 
bijzonder. Dus ook je Tweede Heilige Communie. Want, je 
kunt maar één keer in je leven je Tweede Heilige Communie 
doen. Snap je?

Diaken André van Aarle

We zijn (nog maar net) begonnen!
Als u dit leest zijn de Vormselgroepen begonnen met hun 
bijeenkomsten. We zijn blij dat dit weer kan, want in de lock-
down waren alle activiteiten op avonden verboden. Maar alles 

online doen? Je mist dan zoveel! Je voorbereiden op het H. 
Vormsel is niet alleen luisteren naar wat de werkgroep vertelt 
over de Heilige Geest. Het is ook met elkaar praten, in je pro-
jectboek werken, een spel doen, samen bidden en nog veel 
meer. Groeien doe je niet alleen, maar samen. Zo zijn we met 
elkaar kerk.

We zijn onderweg. De kinderen met hun bijeenkomsten. De 
ouders helpen ons en hebben ouderavonden. Zo geven we 
elkaar kostbare tijd en aandacht. Iedere vormeling die inge-
schreven is, heeft al een overzicht ontvangen van alle activi-
teiten.

En wat merkt u ervan in uw parochiekern? De vormelingen 
worden voorgesteld. We bidden voor hen bidden in de vierin-
gen. En kent u een vormeling? Vraag dan eens hoe het met 
de voorbereiding gaat. Want het H. Vormsel is niet alleen een 
bevestiging van je doop, het is ook meer deel worden van je 
kerkgemeenschap als een ‘levende steen’ rond onze hoek-
steen Jezus.

Werkgroep Vormselkracht Clara
Werkgroep Vormselkracht Franciscus
Pastor Heleen van de Reep

Het Anker uit voor de Eerste Heilige 
Communie!
Dit jaar hebben honderd-
veertien gezinnen het anker 
uitgegooid om hun kinde-
ren voor te bereiden op de 
Eerste Heilige Communie. 
Dat is een flinke groep die 
we door de maatregelen 
i.v.m. Covid-19 moesten 
opsplitsen tot twaalf kleine 
groepen. Daarvoor moes-
ten we ook op zoek naar 

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Clara & Franciscus verdieping

extra parochianen om de kinderen te begeleiden. Geweldig 
dat dat gelukt is, dat er mensen waren die bij de eerste vraag 
zeiden: Dat ga ik doen! Dat was een pak van mijn hart!

Onder hun leiding komen de communicanten op verschillen-
de locaties samen om te spelen en te werken in het program-
ma 'Blijf dit doen.' We horen dat de kinderen én de leiding er 
veel plezier in hebben.

Het is jammer dat we niet het hele programma kunnen laten 
doorgaan, dus geen programma voor de broertjes en zusjes, 
en geen aansluitende eucharistieviering voor iedereen. Geluk-
kig kunnen we de ouders een digitaal aanbod doen voor ont-
moetingen rond video’s over het Katholiek geloof.

Eerste Heilige Communieviering 
Intussen zijn de presentatievieringen voor de komende maan-
den gepland. De vieringen van de Eerste Heilige Communie 
zijn in juni en inmiddels bekend gemaakt aan de ouders en de 
secretariaten. Met het enthousiasme en de vele inspanningen 
van iedereen zal het een mooi feest worden.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Aanbidding H. Sacrament in de 
H. Adrianuskerk Langeraar en in de 
Petruskerk Roelofarendsveen
Gedurende de Veertigdagentijd (voorbereiding op Pasen) is 
op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur gelegenheid 
om te bidden in de H. Adrianuskerk in Langeraar en op za-
terdagmiddag van 13.00 uur tot 14.00 uur in de Petruskerk in 
Roelofarendsveen. In een mooie monstrans is dit Sacrament 
uitgesteld. Op het half uur begint een kort gebed met psal-
men en Schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. De aanbid-
ding is in de rk-traditie een oud gebruik. De rk kerk kent vanaf 
haar oorsprong het besef dat Christus werkelijk aanwezig is in 
de Eucharistie. Het is een oud gebruik om een gewijde hostie 
te plaatsen in de monstrans en daarin Christus te aanbidden. 
Juist in deze tijd is dit gebed van groot belang. De wereld is 
onrustig en we mogen onze gebeden bij Christus neerleggen. 

Iedereen, jong en oud, wat en hoe je gelooft, is van harte wel-
kom. 

Langeraar: 9, 16, 23 en 30 maart en 6 en 13 april. 
(12.00 uur tot 13.00 uur)
Roelofarendsveen: 5, 12, 19 en 26 maart en 2 en 9 april. 
(13.00 uur tot 14.00 uur)

Diaken André Van Aarle

Meditatieflyers veertigdagentijd
Evenals in de Advent kunt u ieder weekend na de viering een 
flyer meenemen met meditatieteksten naar aanleiding van 
de Bijbellezingen van de dag. Deze flyers worden uitgereikt. 
Thuis kunt u de Bijbeltekst lezen en de korte meditatie over-
denken of uitvoeren. Maakt u hier gebruik van! Zo kan deze 
Veertigdagentijd voor u nog meer gaan betekenen. Neemt u 
ook gerust meer flyers mee om uit te delen.

Heeft u geen Bijbel? In Alphen aan den Rijn en in Leiden is de 
evangelische boekhandel Ichtus. Daar kunt u Bijbels kopen. Is 
dit nieuw voor u, koopt u dan de “Bijbel in gewone taal”. 
Ichtus Leiden, Nieuwstraat 27, 2312 KA Leiden
Ichtus Alphen aan den Rijn, Prins Hendrikstraat 145, 
2405 AJ Alphen aan den Rijn

Diaken André van Aarle

Kalender maart 2022

1,8,15,22,29 19.00 uur Stiltemeditatie    H. Martinuskerk, Noorden   
        Info: jokevtol@gmail.com
2,9  08.45 uur  Stiltemeditatie   Koetshuis, Langeraar    
  20.00 uur     Info: www.rkgroenehart.nl 
3,10  20.00 uur        
13  14.00 uur Oriëntatiedag priester en  Info: www.bisdomrotterdam.nl
    diaken opleiding 
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Ontmoeting met Christa van der Sman
Door Anja Niemöller

Een kleine greep waar u Christa misschien van kent; zij 
woont in Papenveer, was voorganger in de Adrianuskerk 
in Langeraar en actief betrokken bij Het Anker-project. 
Het bezig zijn met deze activiteiten, maakte haar inte-
resse in de religieuze materie steeds groter. 

Ze koos voor een diepgaande aanpak en ging rond 50-jarige 
leeftijd van start met de universitaire studie Theologie. On-
langs, in de zomer van 2021, heeft zij de opleiding afgerond. 
Haar masterscriptie was een onderzoek naar de manier 
waarop verzorgenden in de ouderenzorg omgaan met levens-
vragen van mensen met dementie.
 
Hoe is het studeren op latere leeftijd je afgegaan? 
“In mijn begin 20-er jaren paste de studiehouding bij mijn 
levensfase van toen, ik wist niet goed wat te kiezen, het werd 
Franse taal- en letterkunde, studieresultaten net op voldoen-
de zien te houden was goed genoeg.”

In 2013 was de studiekeuze Theologie een weloverwogen 
stap.  “Ik studeerde niet om een cijfer, ik studeerde omdat 
ik dingen wilde weten. Het was prachtig om dat te doen met 
allerlei verschillende mensen die hetzelfde wilden.” De studie 
ging in deeltijd naast haar baan als communicatieadviseur bij 

een Nederlandse grootbank. Na de verplichte stages kwam er 
een nieuw beroepsperspectief in beeld. Na 33 jaar kwam er 
een eind aan het dienstverband bij de bank en werd Christa 
geestelijk verzorger in de ouderenzorg. 

De studie Theologie leidt op tot 2 beroepsinvullingen: 
geestelijk verzorger en pastoraal werker.
Hoe kwam je tot de keuze voor je nieuwe baan als geestelijk 
verzorger? 
“In 2018 begon ik aan mijn stage bij Marente, een organisatie 
met 10 locaties voor ouderenzorg in de Duin- en Bollenstreek.  
Daar heb ik mijn bestemming gevonden. De pastorale stage 
was bij de Thomas parochie in Alphen aan den Rijn. In de 
rol van pastoraal werker heb ik bij alles mee mogen doen: 
vieringen, doopvoorbereiding, huwelijksgesprekken, uitvaar-
ten, noem maar op. Ook prachtig! Maar ook zwaar, in een 
parochie kun je dag en nacht in touw zijn. Nog in mijn laatste 
studiejaar kon ik op mijn eerste stageplek komen werken. En 
zo ben ik nu geestelijk verzorger.”

Wat zijn levensvragen?
Als geestelijk verzorger gaat Christa met bewoners in gesprek 
over levensvragen. Levensvragen die in een verpleeghuis 
spelen zijn velerlei: Waarom overkomt mij dit? Wat heeft mijn 
leven nog voor zin? Maar ook aanhoudende gedachten over 
levensgebeurtenissen die nog niet uitgesproken of verwerkt 
zijn en gedachten over de dood. Christa zegt: “Levensvragen 
heten ook wel ‘trage vragen’, die gaan over de zin en de be-
doeling van het leven. Het zijn geen vragen waarop een snel 
en makkelijk antwoord is. Soms is er überhaupt geen ant-
woord, maar is het fijn om je gedachten te delen, om samen 
te zoeken naar mogelijke krachtbronnen. Dat zijn bijvoor-
beeld herinneringen, bezigheden, muziek of voor velen nog 
steeds het geloof. Deze gesprekken kunnen helpen evenwicht 
in iemands leven te brengen.” Christa doet eigenlijk de op-
roep, zeker aan ouderen: Praat over wat u bezighoudt, deel 
uw verhaal. Ze benadrukt dat het altijd om vertrouwelijke 
gesprekken gaat. 

Clara & Franciscus Ontmoeting

Geestelijke zorg thuis? 
Geestelijke verzorging is er ook voor mensen die thuis 
wonen: U kunt gerust contact opnemen met iemand 
van ons pastoraal team of met uw huisarts. U kunt ook 
(eventueel met hulp van uw kinderen of mantelzorger) 
een geestelijk verzorger vinden via het Centrum voor 
Levensvragen, (www.centrumlevensvragenzhn.nl of via 
telefoonnummer: 071 362 82 20). Soms worden de kos-
ten van een aantal gesprekken vergoed. 
Meer informatie over wat geestelijke verzorging is leest 
u op www.geestelijkeverzorging.nl
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Gastvrijheid
Zoals u misschien hebt meegekregen 
is er afgelopen najaar een Stuurgroep 
opgericht die het pastorale team onder-
steunt in het realiseren van de Missio-
naire Parochie. Het doel is om mensen 
leerlingen van Jezus te maken. Om de 
mensen actief te laten worden in het 
uitdragen van hun geloof. Om op die 
manier een nieuw elan te krijgen in de 
kerk en de ontkerkelijking te keren. Het 
is een uitdagende opdracht. Een belang-
rijk speerpunt hierin is Gastvrijheid. Bij 
alle kerklocaties in onze federatie wordt 
werk gemaakt van dit thema. Zo zijn er 
door het pastorale team acht punten be-
noemd waarmee we aan de slag kunnen. 
Allereerst het oprichten van een gast-
vrijheidsgroep. Dit zijn de mensen die 
u achter in de kerk begroeten wanneer 
u binnenkomt en wanneer u weer naar 
buiten gaat. Elke gastheer en gastvrouw 
zal binnenkort een persoonlijke badge 
dragen, zodat ze goed herkenbaar zijn. 

We gaan alle kerkgangers persoonlijker 
welkom heten, want iedere aanwezige 
moet zich welkom weten en voelen. Tij-
dens koffie/thee momenten willen we 
themakaartjes aanbieden, waarmee een 
inhoudelijk gesprek over het geloof op 
gang kan komen. Het kerkportaal willen 
we zichtbaar open en meer uitnodigend 
maken. We willen inhoudelijke teksten 
meegeven voor thuis, zodat u zich nog 
eens kunt herbezinnen op wat u tijdens 
de kerkdienst hebt gehoord. En ten-
slotte is het de bedoeling dat er eens 
per maand na de viering van 11.15 uur 
een lunch wordt aangeboden. Voor het 
verzorgen van dit laatste onderdeel zijn 
we als pastoraatsgroep op zoek naar 
vrijwilligers. 

Mocht u denken: Dat is iets voor mij! 
Geef dit dan aan bij een van de leden 
van de pastoraatgroep. Dan kunnen we 
wellicht binnenkort gaan starten met dit 
nieuwe initiatief.

Ed Koeleman, PG en Lid Stuurgroep Mis-
sionaire Parochie

Voedselbank
Achter in het kerkportaal staan altijd 
plastic kratten klaar waarin u houdbare 
producten kunt deponeren voor de 
voedselbank. Het is een goede gewoon-
te van onze parochianen om altijd iets 
mee te nemen voor de voedselbank als 
er een eredienst wordt bezocht. Hier-
mee geeft u uiting aan uw geloof, want 
Jezus heeft het ons zo voorgedaan. Hij 
zei: “Houdt van je naaste als van jezelf. 
Alles wat je doet voor de minsten onder 
ons heb je voor mij gedaan”. Daarom 
hier nog eens aandacht voor deze inza-
meling. Als we allemaal meedoen ont-
staat er een wonderbare vermenigvul-
diging. Net als bij de vijf broden en twee 
vissen. Alleen lang houdbare producten 
zijn welkom. Indien mogelijk worden de 
gaven tijdens de viering naar voren ge-
bracht en gezegend.

Ed Koeleman, PG-lid Diaconie

Vastenactie: 
‘Je land is je leven’

Tijdens de zondagsvieringen vanaf 6 
maart, vertelt de MOV-werkgroep ver-
schillende verhaaltjes met als thema: 
‘landrechten’. Vastenactie komt dit 
jaar op voor de Maja-gemeenschap in 
Guatemala. Omdat de regering in Gu-
atemala totaal geen respect heeft voor 
de rechten van de Maja-gemeenschap, 
heeft Vastenactie een aantal lokale part-
ners opgeleid om deze gemeenschap te 
helpen wat hun rechten zijn en hoe zij 
zélf leren voor hun rechten op te ko-
men. Mogen zij op uw steun rekenen?
Wat gaan wij verder organiseren:

• De bekende viooltjes-verkoop aan 
huis

• Vóór de kerk plaatsen we een natuur-
bak, (zoiets als deze foto) met daarin 
een laag aarde (als symbool voor de 
aarde die door God aan ons is toe-
vertrouwd én als verwijzing naar deze 
landrechten-campagne. Ieder mag in 
deze bak ‘aarde’ erbij doen, waar dan 
ook vandaan, wat betekenis voor u 
heeft. Verdere uitleg komt via de me-
dedelingen. 

Clara parochie 
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• Onder de rubriek ‘omzien naar de 
ander’, bijna achterin dit blad, kunt 
u meer informatie lezen over de 
Vastenactie én over de speciale Paas-
brood-actie welke binnen álle kernen 
plaats zal vinden.    

MOV- werkgroep Aarlanderveen, Helma 
Zevenhoven en Agatha Keijzer

   

Kinderkerk

Zondag 6 februari was er een eucha-
ristieviering met aan het eind van de 
viering de kinderzegen. Ook was er 
Kinderkerk en crèche in ‘Het Achterom’. 
Aan het begin van de viering werden de 
kinderen door kapelaan Van Paassen 
uitgenodigd om met de moeders van de 
Kinderkerk mee te gaan.

Het evangelie verhaal van Maria Licht-
mis, van woensdag 2 februari, was 
gekozen om op een kindvriendelijke 
manier hierover uitleg te geven. Het 
verhaal ging over Jozef en Maria die met 
hun kindje Jezus naar de tempel gingen 
om hem aan God op te dragen, zoals 
wij nu het H. Doopsel kennen. De oude 
man Simeon wilde voor hij zou sterven 
eerst nog Jezus ontmoeten. Zijn wens 
werd vervuld.
De kinderen vonden het een prachtig 
verhaal en daarna zijn ze met de lei-

ding lantaarntjes gaan maken met een 
waxinelichtje erin. Ook zij willen een 
lichtpuntje zijn voor de mensen om het 
heen.

Na de preek kwamen de 22 kinderen te-
rug in de kerk om verder mee te vieren 
met de “grote” mensen.

Nadat iedereen de H. Communie had 
ontvangen werden de dopelingen van 
de afgelopen jaren naar voren geroepen 
en kregen zij een speciale kinderzegen. 
Daarna werden alle kinderen die in de 
kerk waren en hun ouders uitgenodigd 
om naar voren te komen en kregen ook 
zij de zegen van kapelaan Van Paassen.
Al met al duurde het wel een beetje lang 
voor de kinderen, maar het was zeker 
een mooie viering met vrolijke liedjes 
van het koor Lords Voice.

Namens de pastoraatsgroep Ada en Ria

NOODKREET
Al ruim driekwart jaar zijn wij op naar 
een enthousiaste vrijwillig(st)er die op 
de stoel van Anja Roodenburg wil gaan 
zitten. Op woensdagochtend is het se-
cretariaat geopend en moeten er heel 
veel werkzaamheden verricht worden 
samen met Ria Helling.

Nu is Ria alleen en lukt het haar bijna 
niet om al het werk klaar te krijgen.

We zoeken dus iemand die goed met de 
computer kan omgaan en gráág haar/
zijn steentje wil bijdragen om onze Kerk-
gemeenschap in Aarlanderveen draai-
ende te houden. 

Schroom niet en meld je aan bij het 
secretariaat, B.C.P. of P.G.

Namens de pastoraatsgroep, Ada en Ria

H H Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen

       Lief en leed

Overleden
13 januari    Joannes Cornelis Maria Kempen       59 jaar
 4 februari    Martinus Joannes Maria Hijman       63 jaar 

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Gast aan tafel
Lieve lezer, al een groot aantal jaren orga-
niseert de werkgroep Diaconie Langeraar 
het project ‘Gast aan tafel’. Vele mensen 
deden hier één of meerdere keren aan 
mee. Vorig jaar heeft het project geen 
doorgang kunnen vinden door corona. 
Op het moment dat we dit schrijven zijn 
er nog wel beperkingen maar is het wel 
weer mogelijk een gast te ontvangen bij 
u aan tafel. We willen dan ook heel graag 
het project ‘Gast aan tafel' weer opstar-
ten. Als u mee wilt doen kunt u iemand 
uit de omgeving uitnodigen om een paar 
uurtjes gezellig samen te zijn. Kijk zelf wie 
u wilt uitnodigen. Er zijn vast mensen in 
uw omgeving die behoefte hebben aan 
wat aandacht. Wie heeft dat eigenlijk niet? 
Spreek samen een datum af en maak er 
een gezellig moment van. Doet u mee? De 
vasten is dit jaar van 2 maart tot 14 april.

Werkgroep Diaconie Langeraar

Kerkbalans 2022
Gelijk met de Samenstromen van de vorige 
maand heeft u van ons een brief ontvan-
gen en een folder over de Kerkbalans 2022. 
De opzet van de folder was nieuw en meer 
gericht op onze eigen parochie. Uit de reac-
ties hebben we kunnen opmaken dat deze 
nieuwe opzet door u wordt gewaardeerd. 
Wij zijn erg blij met deze positieve reac-
ties. Heeft u desondanks toch nog vragen, 
opmerkingen of suggesties stuur dan een 
mail naar: bcp_langeraar@rkgroenehart.nl. 
Inmiddels hebben wij de eerste vrijwillige 
bijdragen al ontvangen. Iedere dag komen 
er weer nieuwe bedragen binnen. In de 
volgende Samenstromen zullen we weder-
om aandacht aan de Kerkbalans 2022 be-
steden. We melden dan hoeveel er medio 
april is ontvangen. In de folder hebben wij 
al aangegeven hoe belangrijk uw bijdrage 
is voor onze kerkgemeenschap. Bedankt 
als u al een bijdrage heeft overgemaakt. En 
als u dat nog niet heeft gedaan willen wij u 
vragen: Vergeet uw kerkgemeenschap niet.

BeheerCommissie Parochiekern

Spirit
Jongerenkoor Spirit is helaas gestopt. Per 
1 januari 2022 is het koor Spirit gestopt 
met het verzorgen van de vieringen en 
het zingen tijdens de vieringen. Dit besluit 
hebben wij genomen naar aanleiding van 
het stoppen van onze dirigent van ons 
koor en het aantal leden. De afgelopen ja-
ren waren wij opzoek naar nieuwe leden. 
Helaas kwamen die niet. Met pijn in ons 
hart hebben wij dit besluit genomen. Met 
vriendelijke groet,

Maxime van der Hoorn

Kinderzegen   
Omdat we tegenwoordig niet meer weten 
of vieringen nu wel of niet door kunnen 
gaan, besloten we om voor deze keer het 
stukje voor de Samenstromen maar ach-
teraf te schrijven. Geen vooraankondiging 
deze keer maar wel voor de ouders van 
de gedoopte kinderen een uitnodiging in 
de mail of per post. Vorig jaar zagen we 
deze mooie viering aan onze neus voor-
bij gaan en ook dit jaar was het tot het 
laatste moment nog spannend. Groen 
licht kregen we en wat was het weer een 
mooie viering! Diaken van Aarle trom-
melde ter plekke ouders op om stukjes 
voor te lezen. Gedichten en stukjes uit de 
bijbel en voor de voorbeden een moeder, 
peettante en een opa. Het werd een fijne 
kinderzegen en bijzonder om te zien hoe 
de kinderen de zegen hebben ontvangen. 
Allemaal keken ze met een nieuwsgierige 
blik naar de diaken omhoog. De ene een 
beetje zenuwachtig de ander verlegen 
of afwachtend met de handen in de zak-
ken omdat ze van verlegenheid even niet 
meer wisten waar ze die handen nou 
moesten laten. Het kinderkoor zong vol 
vreugde en wat klonk dat ook weer mooi! 
In de kerk mocht ook weer meegezongen 
worden maar… dat is een beetje roestig 
geworden hoor!! Pas bij het laatste lied 
waren er naast het klappen wat meer 
ouders te horen die het toch aandurfden. 
Na de viering was er koffie en limonade 
met een heerlijk broodje knakworst. Ie-

dereen heeft er van genoten. Zowel van 
de zegen als van de knakworst, dat weet ik 
zeker. Er zijn heel veel foto’s gemaakt. Alle 
kinderen staan tijdens hun zegen op de 
foto. Mocht u als ouders deze foto willen 
hebben, stuur dan even een mailtje naar 
agnesvanschie@gmail.com.

Pastoraatsgroep Langeraar

Vanaf de Adrianustoren
•  Op de woensdagen in de Veertigdagen-

tijd is de kerk open van 12.00 uur tot 
13.00 uur voor stilte en aanbidding.

•  Vanwege de coronaperikelen gaat de 
‘Stille Omgang’ dit jaar in Amsterdam 
niet door. Om het Mirakel van Amster-
dam toch te vieren, vindt op zaterdag 
19 maart om 17.00 uur in onze kerk een 
eucharistieviering plaats met daarna 
een plechtig lof.

•  Op woensdag 23 maart om 19.00 uur 
wordt in de kerk het feest van ‘Maria 
Boodschap’ gevierd. Op deze dag her-
denken christenen het bezoek van de 
engel Gabriël aan Maria. Dit is de aan-
kondiging van de geboorte van Jezus 
aan Maria.

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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•  De bijdrage voor de vastenactie wordt 
besteed aan het project ‘landrechten’. 
De diepe verbondenheid van inheemse 
volken met hun land. Informatie hier-
over leest u elders in dit blad.

•  Op dinsdag 5 april vindt in onze kerk om 
19.30 uur de gebedsviering van Barm-
hartigheid plaats. Het Pastoraal team 
zal hierbij aanwezig zijn. U bent van 
harte welkom!

•  De pastoraatgroep wenst u een goede 
voorbereiding op het Paasfeest.ge-
bracht, om aan het volk te worden ge-
toond 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 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 ver-
schillende 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 men-
sen tassen vol lang houdbare levens-
middelen voor de mensen die, om wat 
voor reden dan ook, afhankelijk gewor-
den 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.

LangeraarH. Adrianuskerk

       Lief en leed

Overleden
16 januari  Johannes Wilhelmus Lek  93 jaar
01 februari  Carla van der Hoorn- Rietveld  62 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

De Heilige Chiara Badano 

Ze werd geboren in Sas-
sello in Piëmonte (Italië) 
op 29 oktober 1971. 
Vanaf haar 9e levensjaar 
nam Chiara Badano deel 
aan de ontmoetingen 
van jongeren van Fo-
colare. Zij maakte God-

die-Liefde-is tot het ideaal van haar leven. 
Met volhardendheid zette zij zich ervoor 
in om ieder moment van haar leven uit-
drukking te laten zijn van de 'wil van God'. 
Haar liefde voor Jezus werd concreet in de 
liefde voor al haar naasten, ook in de laat-
ste fase van haar leven toen ze door een 
ziekte werd geveld.

‘Wees gelukkig, want ik ben het ook’
Chiara Badano hield van uitgaan en zag 
er graag leuk uit. Ze is bij de jongens zeer 
geliefd, maar ze heeft kennelijk andere 
plannen. Aanvankelijk droomt ze van een 
carrière als stewardess, maar op haar 

zestiende besluit ze een religieuze roeping 
te willen volgen.

Dan wordt op 17-jarige leeftijd botkanker 
vastgesteld. Zij nam de ziekte op in groot 
vertrouwen op de liefde van God: "Als U 
het wilt, wil ik het ook", zo schreef zij. Wie 
met haar in aanraking kwam, ervoer rust 
en vreugde. Op 7 oktober 1990 zei zij te-
gen haar moeder: 'Wees gelukkig, want ik 
ben het ook!' Diezelfde dag stierf zij. Haar 
korte leven was een getuigenis van geloof 
in en antwoord op de liefde van God.
Tweeduizend mensen komen naar de 
begrafenis en iedereen spreekt over een 
sfeer van vreugde, van verlangen naar 
God, van paradijs. Het is duidelijk hoe 
veel uitstraling haar liefde voor God heeft 
gehad op vele mensen uit haar omgeving. 
Ook nu nog is haar graf een voortdurend 
ontmoetingspunt voor vele mensen.

Collectieve weg naar de heiligheid
Deze weg naar de heiligheid legde ze niet 
alleen af. De eenheid met haar ouders, 

haar vrienden van Focolare en Focolare-
stichteres Chiara Lubich brachten haar 
zover. Van Chiara Lubich kreeg zij als 
tweede naam Luce ('licht'). Ze schreef 
haar regelmatig. In een van haar brieven 
schrijft ze: “Ik heb ontdekt dat het lijden 
van Jezus de sleutel is tot de eenheid met 
God. Ik wil Hem kiezen als eerste bruide-
gom en me voorbereiden op het moment 
dat Hij zich aandient. Ik kan Hem vinden 
in mensen die niet geloven, en hen moet 
ik heel bijzonder liefhebben, zonder iets te 
willen bereiken!”

Stralend voorbeeld
Presidente Maria Voce zei over de op 
18-jarige leeftijd overleden Italiaanse: "Als 
eerste van de Focolarebeweging die dit 
doel bereikt, moedigt zij ons allen aan om 
te geloven in de logica van het evangelie, 
van de graankorrel die in de aarde valt en 
veel vrucht voortbrengt. Haar stralende 
voorbeeld zal ons helpen om onze ont-
dekking dat God Liefde is in de wereld te 
verkondigen”. (www.focolare.nl )

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Clara & Franciscus verdieping
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Gezinsviering
Na de gezinsviering in november waren 
we vol goede moed dat de volgende 
viering met kerst zou zijn. Het concept 
lag klaar maar helaas kregen we weer te 
maken met extra coronamaatregelen. 
Een daarvan was dat alle avondvierin-
gen vervielen. Dus geen gezinsviering 
op kerstavond. 

Inmiddels hebben we de draad weer 
opgepakt. We zijn dan ook blij dat op 13 
maart om 11.15 uur een gezinsviering 
is in onze parochiekern. Deze viering is 
speciaal voorbereid voor gezinnen met 
jonge kinderen, maar ook voor de an-
dere parochianen. 
Iedereen is van harte welkom om met 
ons mee te vieren. Zondag 13 maart is 
de tweede zondag in de veertigdagen-
tijd. Wat zou het ontzettend fijn zijn om 
weer veel gezinnen in de kerk te mogen 
begroeten. 

Samen met kapelaan Van Paassen ma-
ken we er een mooie viering van. 
Uiteraard houden we ons aan de op dat 
moment geldende coronamaatregelen. 
Deze zijn steeds te vinden op de web-
site van de federatie: rkgroenehart.nl 
Tot zondag 13 maart, 11.15 uur, in de 
Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk!

Werkgroep GezinsVieringen 

BHV  
Bent u bedrijfshulpverlener (BHV) 
of geweest? 
Dan wilt u vast wel optreden bij calami-
teiten als u toch in de kerk zit. Dat zit 
nou eenmaal in de genen. Anders bent 
u vast geen BHV’er!!

Zouden wij dat van u mogen weten, 
zodat we een lijst hebben van BHV’ers 
in onze parochiekern? U hoeft er verder 
niets voor te doen, maar wij weten dan 
wie we kunnen/mogen (?) aanspreken 
als er in de kerk iets vervelends gebeurt. 

Huispaaskaars
Achter in de kerk ligt een inschrijfformu-
lier waarop u uw huispaaskaars 2022 
kunt bestellen. Op de kaart staan alle 
te bestellen modellen en is aangegeven 
welke afbeelding door de pastoraat-
groep is gekozen voor de paaskaars in 
de kerk, voor het geval u er een wilt met 
dezelfde afbeelding. 
U kunt ook bestellen op dinsdag of don-
derdagochtend op het secretariaat.

Secretariaat

Koor allegro
In de tuin zie je al hier en daar de 
sneeuwklokjes bloeien. De natuur gaat 
ongemerkt al weer uitlopen. Als dit 
stukje onder uw ogen komt is het bijna 
voorjaar. Nieuw leven!

Maar wij hopen ook op nieuwe maatre-
gelen voor de koren. Wij willen gewoon 
weer met ons hele koor kunnen repe-
teren en zingen tijdens een viering. Al 
bijna twee jaar zitten we ook met ons 
koor Allegro in een lockdown. Geluk-
kig hadden we ondanks dit, de nodige 
contacten onderling. Maar je mist toch 
zeker het groepsgevoel van een koor en 
daarnaast de energie en spirit wat zin-
gen je kan geven.

Bij elke viering de afgelopen tijd zag u 
het koor een klein beetje groeien, we 
mochten weer met wat meer koorleden 
op het altaar staan.
Nu hoop ik van ganser harte dat we op 
zondag 27 maart met een voltallig koor 
op het altaar u mogen toezingen, nog 
beter, samen met u te zingen in de vie-
ring van 9.15 uur.

Let goed op de tijd, want die dag gaat 
de zomertijd weer in!

Graag tot ziens, in een volle kerk, op 
zondag 27 maart.

Koor Allegro, Joke van Tol

Spiritualiteit, Solidariteit 
en Soberheid

In deze tijd van 
individualise-
ring is het moei-
lijk om aan deze 
3 s-en te wer-
ken. Speelt God 
nog een dage-
lijkse rol in ons 
leven? Geen 

tijd of ruimte over? Kun je je naaste lief 
hebben. Niet iedereen krijgt dezelfde 
kansen in de wereld.

Misschien moeten we een stapje terug 
doen en ruimte maken voor een ander.
Dagelijks vinden er gebeurtenissen 
plaats die mensen dwingen te vertrek-
ken van hun veilige plek. 

Klimaatveranderingen of omdat er in 
hun omgeving waardevolle stoffen te 
delven zijn voor bijvoorbeeld computer-
chips of mobiele telefoons, diamanten  
of door de wereldvoedselmarkt, die 
enorme ontbossing veroorzaakt voor 
palmolie-, koffie- en sojaplantages of 
aan de grote weides waar koeien wor-
den gehouden. Ook wordt (heilig) water 
afgepakt om bijvoorbeeld waterkracht-
centrales te bouwen om plantages, 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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weides of landbouwgrond te irrigeren. De 
lokale bevolking heeft dan niet of nauwe-
lijks toegang tot de watervoorziening om 
voedsel te kunnen verbouwen. Daarmee 
staat de voedselzekerheid van miljoenen 
mensen onder druk.

Een eerlijke verdeling van welvaart en 
beschikbare bronnen, daar wil de Vas-
tenactie aan werken. En daar kunt u 
ook aan meewerken. Natuurlijk door te 
doneren aan de campagne ‘Je land is je 
leven’, maar u kunt ook op andere manie-
ren bijdragen aan een waardig bestaan 
voor iedereen. Door soberder te leven 
bijvoorbeeld door budgetteren, bewust 
nadenken over internet aankopen, cv 
lager, korter douchen of klus-cheques 
als cadeau geven. Niet alleen bespaart 
u daarmee geld, maar u legt ook minder 
beslag op kostbare hulpbronnen, als wa-
ter, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u 
gewoon thuis mee aan een rechtvaardige 
verdeling van welvaart over alle mensen. 
NL21 INGB 0000 005850 t.n.v. 
Vastenactie Den Haag

MOV

Avondgebeden in de 
40 dagentijd
Graag nodigen wij u, namens de Gemeen-
schap van Kerken, uit om de avondgebe-
den in de  veertigdagentijd bij te wonen. 
Deze vieringen, op weg naar Pasen, wor-
den gehouden in de Hervormde kerk aan 
het Reghthuysplein.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze 
bij te wonen, dan kunt u ook de uitzen-
dingen ervan volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl

Het thema is dit jaar: 'Alles komt goed?!'. 
Met dit thema kijken we hoopvol naar de 
toekomst. Tegelijk zien we het als een op-
roep om op te staan en bij te dragen aan 
een wereld waarin het beter zal worden. 
De zeven werken van barmhartigheid 
mogen ons hierbij leiden. Zie Mattheús 
25: 35-36.

Deze oecumenische avondgebeden zijn 
op de volgende vier woensdagavonden, 

aanvang 19.30 uur:  16 maart, 23 maart, 
30 maart en 6 april. We houden ons aan 
de dan geldende coronaregels. U bent 
van harte welkom!

De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop

Actie Kerkbalans 2022
Eind januari heeft u de folder voor de 
Actie Kerkbalans 2022 in de brievenbus 
gekregen.

Deze folder is gemaakt met de hulp van 
vele vrijwilligers en heeft een lange weg 
afgelegd.

In augustus vorig jaar bezocht ik een 
parochiebijeenkomst voor de leden van 
de werkgroepen Actie Kerkbalans. We 
wisselden voorbeelden uit over hoe een 
aansprekende folder eruit kan zien. Met 
een aantal ideeën ben ik aan de slag ge-
gaan. Zes werkgroepen waren bereid om 
een stukje tekst aan te leveren over wat 
zij in onze parochiekern doen en hoe de 
Actie Kerkbalans hen daarbij helpt. De 
brief van pastoor Glas en informatie over 
de begroting van 2022 maakten de folder 
compleet.

De medewerkers van ons secretariaat 
hebben in de week na Kerstmis de fol-
der vermenigvuldigd. 4.000 A4-tjes zijn 
met de hand (!) gevouwen voor de 2.000 
folders die nodig waren. Ondertussen 
was Ton van der Tier bezig uit de leden-
administratie adresstickers te printen. 
Voor het stickeren van de enveloppen 
en het insteken van de folders in de en-
veloppen had ik een aantal vrijwilligers 
benaderd die bereid waren om dit in de 
eerste week van januari, gedwongen door 
corona, thuis te doen. Door de vertraging 
in de aanlevering van enveloppen en 
corona, moest ik op het laatste moment 
een beroep doen op een aantal extra 
vrijwilligers. Uiteindelijk zijn de tasjes 

met enveloppen op tijd afgeleverd bij de 
wijkcontactpersonen en een paar andere 
vrijwilligers voor de huis-aan-huis bezor-
ging.

Het is mooi om te zien dat met de mede-
werking van velen er veel mogelijk is. Ik 
bedank de vrijwilligers die mee hebben 
geholpen. Voor degenen die ook wilden 
meehelpen maar niet konden, hoop ik dat 
wij volgend jaar het werk weer gewoon 
op een zaterdagmorgen op de pastorie 
kunnen doen.

Charl van Veen

Bijbelcursus 
In die viering van zondag 23 januari heeft 
diaken Van Aarle het idee geopperd om 
in een aantal avonden en ochtenden een 
bijbelcursus te organiseren zodat we wat 
meer over de bijbel te weten komen en 
wat er allemaal instaat. Bij voldoende 
deelname (6) gaat de cursus door en bij 
12 is de cursus vol. De cursus is bij 6 op 
de pastorie en bij meer deelnemers wij-
ken we uit naar het Parochiehuis. 

Voor koffie en thee wordt natuurlijk ge-
zorgd. De cursus in de ochtend is op dins-
dagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. De 
volgende datums zijn gepland: 15 maart, 
22 maart, 29 maart, 5 april. 12 april, 19 
april, 26 april, 3 mei. Voor de avond is 
het de donderdag geworden en zijn de 
volgende datums gepland: 17 maart, 31 
maart, 7 april, 21 april, 5 mei en19 mei. 
De laatste datum hiervoor is nog niet 
bekend.

U kunt zich opgeven bij Irma van Eime-
ren, tel. 06-29483367 of intekenen op de 
inschrijvingslijsten die vanaf 13 februari 
achterin de kerk liggen.

Irma van Eimeren

       Lief en leed

Overleden
3 januari   Willy Kwakkenbos-Lenting 88 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Kinderzegen 
Op 5 februari kon er gelukkig in de kerk 
van Nieuwveen weer de Kinderzegen wor-
den toegediend. Vanwege corona moest 
dit een paar keer uitgesteld worden.
De kinderen die de afgelopen twee jaar 
zijn gedoopt kregen hun doopschelp uitge-
reikt. In deze viering vragen we om Gods 
zegen over de kinderen af te roepen en 
diaken Van Aarle sprak een zegenbede uit, 
dat het goed mag gaan in dit jonge leven.
Ook de meegekomen broertjes en zusjes 
kregen de zegen. De ouders kregen deze 
ook zodat zij hun kind mogen begeleiden 
naar geluk. 
Aan het einde van de viering werden de 
meegebrachte bloemen bij Maria in een 
vaas neergezet. Na afloop van de viering 
was er een lunch, waar we met pannen-
koeken en een broodje knakworst, nog 
mooie gesprekken met elkaar hadden.

Ziekenzalving 
Op 12 maart is er om 11.00 uur een zie-
kenzalving in de kerk van Zevenhoven. Alle 
informatie hierover vindt u in het artikel bij 
parochiekern Zevenhoven. 

Veertigdagentijd 
Als aanloop naar het grootste kerkelijke 
feest, het Paasfeest, hebben we eerst de 
Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, 
inkeer en soberheid. Voorheen heette dit 
Vastentijd. In samenwerking met de Pro-
testantse Gemeentes van Nieuwveen en 
Zevenhoven, gaan we deze tijd met elkaar 
vieren en ook in elkaars kerken. 
Meer hierover kunt u vinden in de flyer die 
in de Samenstromen is bijgevoegd.
Ook in de kerken wordt dit aangekondigd.

Dit jaar wordt de Passion uitgevoerd in 
de Vlijt in Zevenhoven op 8 en 9 april om 
20.00 uur.  Kaarten kunt u kopen en bestel-
len via de website die u op de flyer vindt.

Namens de pastoraatgroep  
Nieuwveen/Zevenhoven

Gezocht: Gastvrouw/heer 
Een half jaar geleden hebben een aantal  
parochianen de werkgroep ‘Gastvrijheid in 
de kerk’ opgericht. Het aanwezig zijn van 
een gastvrouw/heer tijdens vieringen, hu-
welijken en uitvaarten, komt hieruit voort.
We zijn met nog meer ideeën bezig, maar 
deze moeten nog verder worden uitge-
werkt.

Het dorp Nieuwveen wordt groter en er 
komen nieuwe parochianen bij. Wat zal 
het mooi zijn als we deze parochianen 
persoonlijk welkom heten. Wij zijn daarom 
op zoek naar een gastvrouw/heer, om bij 
deze parochianen een welkomstbrief en 
een Samenstromen te overhandigen en 
ze welkom te heten. Een mooi persoonlijk 
gebaar!

Denkt u, dat is wel iets voor mij of wilt u 
nog wat meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met:
Miranda Voorend.
Tel:  06-15168264
E-mail: m.voorend@kpnplanet.nl

Pastoraatgroep 
Nieuwveen -Zevenhoven 
Wij van de Pastoraatgroep (PG) hebben als 
belangrijke taak het enthousiasmeren van 
werkgroepen en vormen een schakel tus-
sen parochianen en het Pastoraal Team.
Voor een functie in de PG worden in over-
leg met de voorganger mensen gevraagd. 
Onze voorganger is diaken Van Aarle die 
verantwoordelijk is voor de kernen Nieuw-
veen en Zevenhoven.
Elk lid van de PG wordt benoemd door de 
bisschop voor een termijn van 4 jaar; met 
de mogelijkheid tot verlengen met nog 
eens 4 jaar.

Sinds enkele jaren is er een samenwerking 
tussen Nieuwveen en Zevenhoven.
Wij vergaderen eenmaal per maand met 
diaken Van Aarle en nog twee keer per 
jaar met de Beheercommissie van de pa-
rochiekerk (BCP). Per jaar komen leden 
van onze federatie twee maal samen om 
ervaringen te delen en gezamenlijke acties 
te bespreken.

De Pastoraatgroep

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 1 maart  09.00 uur  Eucharistie kapelaan Van Paassen 
Aswoensdag 2 maart  19.00 uur  Gebedsviering  diaken Van Aarle 
Dinsdag 15 maart  09.00 uur  Eucharistie kapelaan Van Paassen 
Dinsdag 29 maart  09.00 uur Eucharistie kapelaan Van Paassen 

Clara parochie 

Lief en leed

Overleden
17 januari  Jacoba Petronella Lenting-Ouwendijk   83 jaar
23 januari  Franciscus Springintveld    81 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Martinus deelt mee……
Nederland wordt weer een beetje vrijge-
laten. De avondbijeenkomsten mogen 
weer (zaterdagavondviering, koorrepeti-
ties, vergaderingen), het kerkplein staat 
weer regelmatig vol met auto’s van ho-
recabezoekers, er komt gelukkig weer 
wat ‘reuring’ in het dorp. Het werd ook 
wel tijd want ik wist bijna niets meer te 
schrijven voor de Samenstromen. Op 
kerkelijk gebied was de februarimaand 
ook een tussenmaand. Pasen valt laat 
dit jaar dus Aswoensdag is pas op 2 
maart. Pastoor Jack en pastor Heleen 
delen dan tijdens de eucharistieviering 
van 9 uur de askruisjes uit als symbolen 
van bezinning en de vergankelijkheid 
van het leven. 'Bedenk mens dat gij uit 
stof zijt en tot stof zult wederkeren'. As-
woensdag is het begin van de 40-dagen-
tijd, de voorbereiding op de Stille Week 
en Pasen. Het MOV is weer druk bezig 
om de Vastenactie zo beeldend mogelijk 
te presenteren. Tijdens de vieringen 
zal hier weer aandacht voor gevraagd 
worden. Hoewel de viering van Palmpa-
sen pas op zondag 10 april is en in de 
volgende Samenstromen aan bod zal 
komen, wil ik de viering hier toch vast 
noemen, omdat de kinderen dan weer 
van harte uitgenodigd worden met hun 
Palmpasen stokken. Ouders: zet deze 
datum vast in jullie agenda!
In de viering van zaterdag 2 apr
il zullen de communicanten en 
vormeling Kije voorgesteld worden. 

Op zondag 30 januari kon last minute 
toch de Regenboogviering met de kin-
derzegen doorgaan. Het vergde nogal 
wat improvisatietalent van de organisa-
tie om de nieuwsbrieven op tijd rond te 
brengen en een mooie viering neer te 
zetten. Mede dankzij de korte lijntjes is 
het toch een mooie en zinvolle viering 
geworden. 

Organisatorisch hebben de pastoraat-
groep en PCB een gesprek gehad met 
de werkgroep Missionaire Kerk. Het 
gespreksonderwerp was de uitstra-
ling en gastvrijheid van onze kerk. Hoe 
treden wij naar buiten toe en hoe ont-

vangen wij onze gasten. Voelen onze 
gasten zich welkom in onze kerk en in 
onze gemeenschap. Maar ook: voelen 
onze parochianen zich (nog) welkom 
in onze kerk? Het was een levendige 
discussie waarin ons wat gereedschap-
pen zijn aangereikt die zeker de moeite 
waard zijn om uit te proberen. Wij zijn 
benieuwd of u de komende tijd veran-
deringen merkt. Wij staan natuurlijk 
ook altijd open voor nieuwe suggesties 
en kunnen hulp van vrijwilligers altijd 
gebruiken. 

De Pastoraatgroep

Kinderzegen
Op zondag 30 januari was er een kin-
derzegenviering in onze Martinus kerk. 
Ondanks Corona waren er toch 8 kinde-
ren met ouders, opa en oma's. Onder 
leiding van Heleen en Hanriette en met 
Kije als misdienaar was het een mooie 
viering met liedjes en gedichten en 
woordjes van een kind, een ouder, een 
opa, een lid van de pastoraatgroep en 
Heleen als voorganger. Gebruikmakend 
van de liedjes en gebruiken vanuit de 
bekende Regenboog vieringen werd het 
een mooi geheel.

Al met al kunnen wij terugkijken op 
een geslaagde viering met een goede 
sfeer en inhoud. Wij hopen dat in de 
toekomst Corona achter ons blijft en wij 
deze viering weer met meer aanwezigen 
kunnen voortzetten. 

Namens de werkgroep Regenboogviering 
en Kinderzegen, Jan Tersteeg (thz.)

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk
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Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Een lied in de bomen

Van alle kanten komt het licht,                                                                                                                              
met een ontwapenende vrolijkheid                                                                                                                      
Het heeft de aarde aangestoken.
Paasbloemen, ingetogen en uit-
bundig tegelijk spreken volmondig 
hun vertrouwen in de lente uit.                                                                                                                                             
Zij hebben het gehoord                                                                                                                                        
het scheppingswoord dat door 
geen grafschrift verstemd wordt.                                                                                                               
‘Sta op, zo kwetsbaar als je bent.                                                                                                                         
En bloei, geestdriftig en met overgave.’ 
Hoog en onzichtbaar in de bomen                                                                                                                  
wordt een lied gezongen dat de ziel ge-
neest. Over de hoop die onontvreemd-
baar wordt. Over de liefde die met 
zachte kracht de dood kan overwinnen.
Als het onooglijke zaad het nieuwe                                                                                                                      
zo veelvoudig in zich draagt,
waarom dan jij niet, lieve mens? Jij, al 
geboren met dat grenzeloze in de ogen.

Uit: Voor wie woorden zoekt; Kris Gelaude

Voor de volhouders
Een tijdperk is voorbij; het tijdperk van 
Sven Kramer en Irene Wüst. De twee 
schaatsers die ons Nederlanders de 
afgelopen vijftien jaar zo vaak verblijd-
den met een titel, en nog een titel en 
nog veel meer titels. Bij het inleveren 
van dit stukje had Sven al zijn laatste 5 
kilometer gereden. Stiekem hoopten 
we op een wonder, terwijl we eigenlijk 

wel wisten dat de koek gewoon op was. 
En dat bleek ook zo te zijn. Geen laatste 
medaille, maar acceptatie van het on-
ontkoombare. Het was goed zo. Maar 
wat een fantastische sportmensen! Al 
die jaren, levend vanuit je koffer, altijd 
maar weg van huis, eindeloze trainings-
kampen, weer het sporthonk in, altijd 
letten op je voeding, altijd weten dat je 
door jouw dromen anderen mogelijk 
tekort doet, omdat je er simpelweg 
nooit bent op voor hen belangrijke mo-
menten. Ze hadden het er voor over. Zij 
gaven alles voor die ultieme droom. Wat 
een volhouders. We kunnen eigenlijk 
alleen maar een diepe buiging maken.                                                                            
Zo zijn er zovelen in de maatschappij 
die altijd maar blijven volhouden, die 
altijd in de weer zijn voor het welzijn 
van anderen, die mantelzorgen, die 
vrijwilligerswerk doen in de zorg of bij 
verenigingen en ook in onze kerk. Al die 
vrijwilligers die de dagelijkse gang van 
zaken in onze parochiekern verzorgen, 
coronatijd of niet. Al die mensen die net 
als u, hopen op tijden dat alles weer als 
vanouds wordt: goed gevulde kerkban-
ken, voltallige koren, heerlijk meezin-
gen, lekker bakkie koffie na afloop. Dit 
zijn de mensen die er geen medailles 
voor krijgen, (een enkeling daargelaten), 
maar die wel soms al dertig, veertig 
jaar in touw zijn voor onze kerk. Is het 
topsport? Nee, je hoeft er niet voor naar 
een trainingskamp, maar volhouders 
zijn het! We kunnen eigenlijk alleen 
maar een diepe buiging voor ze maken! 

Vastenactie voor 
Guatemala
Dit jaar voert de Vastenactie campagne 
voor landrechten van de Maya bevol-
king in Guatemala. Hun land wordt be-
dreigd door de komst van bijvoorbeeld 
mijnbouwbedrijven en elektriciteitscen-

trales. Dit heeft grote gevolgen voor 
mensen die daar dichtbij wonen. Met 
het geld dat dit jaar wordt opgehaald 
door Vastenactie kan juridische begelei-
ding worden betaald en trainingen ge-
geven over rechten. Ook worden zaden, 
kippen en waterfilters uitgedeeld voor 
verbetering van de voedselzekerheid en 
de gezondheid van de mensen die hun 
landrechten verdedigen. Voor de Vas-
tenactie staat de bekende melkbus bij 
verlaten van de kerk. 

Dit jaar hebben we ook  weer de actie: 
Bak uw eigen Paasbrood! Voor €10,00 
krijgt u de producten thuis bezorgt. U 
kunt zich hiervoor opgeven bij ons of via 
het inschrijfformulier bij de kerk.

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

 

Ankerproject Eerste Hei-
lige Communie
Het Ankerproject voor de communican-
ten is door de corona op een andere 
manier gestart.

In kleine groepjes komen de com-
municanten nu naar de bijeenkomst 
in de kernen Nieuwveen, Noorden en 
Zevenhoven bij elkaar. Toen er nog 
geen corona was werden de broertjes 
en zusjes door ons begeleid. Omdat 

Dinsdagmorgen in Oud Ade
Vrijdag 11 maart  9.00 uur  Eucharistieviering met Kapelaan van Paassen
Vrijdag 25 maart 9.00 uur GEEN VIERING
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deze groep nu weg is gevallen heb-
ben wij, Miranda, Eva en ikzelf de taak 
van voorbereiding op ons genomen.                                                                                                                                         

Ook heel mooi werk om de kinderen op 
weg te helpen en voor te bereiden naar 
Eerste Heilige Communie. Tijdens de 
eerste bijeenkomst hebben wij de naam 
van God geleerd en geoefend met het 
kruisteken maken. Ook de betekenis 
van onze eigen naam werd besproken. 
Geluisterd naar het verhaal van Mozes 
in de woestijn. De kinderen hebben een 
woestijn getekend in hun werkboek. In 
de tweede bijeenkomst gaat het verhaal 
van Mozes verder en gaan we praten 
en uitbeelden over het thema bidden. 
Of je nu fluistert - zingt - stil bent of 

een andere taal spreekt, God hoort en 
begrijpt je altijd. Wij kijken weer uit naar 
de derde bijeenkomst met als thema: 
Huis van mijn Vader. Op 12 maart is de 
presentatie viering in Noorden en 26 
juni ontvangen de communicanten hun 
Eerste Heilige Communie in Nieuwveen.

Rosa van Mastwijk

Ziekenzalving
Op 12 maart om 11.00 uur is er een zie-
kenzalving in de kerk van Zevenhoven. 
Pastoor Glas en diaken van Aarle gaan 
voor in deze viering. Deze is voor de 
parochianen van Nieuwveen en Zeven-
hoven. De Ziekenzalving wordt ook wel 
een sacrament van steun en bemoedi-
ging genoemd. Het is een mooie waar-
devolle viering waarin we ons gedragen 
weten en één voelen. Parochianen van 
Nieuwveen en Zevenhoven van 80 jaar 
en ouder krijgen een persoonlijke uitno-
diging om zich op te geven voor de zie-
kenzalving. Als u nog geen 80 jaar bent, 
maar toch dit sacrament wilt ontvangen, 
dan kunt u zich opgeven bij het secre-
tariaat van Zevenhoven: zevenhoven@
rkgroenehart.nl 

Tel: 0172-538291 
(vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur) 
Na afloop komen we samen in de Oran-
gerie voor koffie/thee en iets lekkers.

BHV - 
BedrijfsHulpVerlening  

Vanuit de wetgeving is het geregeld dat 
er als er meerdere mensen bij elkaar 
komen er een BHV-er aanwezig is, voor 
het geval er iets mocht gebeuren. Onze 
oproep is of er parochianen zijn die in 
het bezit zijn van een BHV diploma, of 
die zich willen aanmelden om op de 
BHV lijst willen. Mocht je in het bezit zijn 
van een BHV pas en op de BHV lijst wil-
len, mail dan naar bcp_zevenhoven@
rkgroenehart.nl

Activiteit Orangerie
Gelukkig kan en mag er weer steeds 
meer. We zijn al in februari gestart met 
een activiteit en op donderdag 10 maart 
zal de volgende zijn. Deze middag gaan 
we een bloemstukje maken.

Hoe en wat? Laat u verrassen deze mid-
dag, door ons, maar ook door uzelf.
Altijd weer is het bijzonder hoe aan het 
einde van de middag de diverse stukken 
er verschillend uitzien. Dat komt door 
uw eigen creatieve inbreng!
De kosten zijn € 8,50.

Neemt u een mandje mee en een  knip/
snoeischaar? We starten om 14.00 uur 
met koffie/thee en zullen rond 16.00 
uur huiswaarts gaan.
Opgeven voor maandag 7 maart bij Joke 
jokevtol@gmail.com of 0172-539748

Gerda, Joke en Gerda
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Salutatio
Welkom of te wel SALUTATIO  bij paro-
chiekern Hoogmade-Woubrugge. Salu-
tatio betekent in het Latijns van harte 
welkom. Synoniem hieraan zijn: begroe-
ten, complimenteren, inhalen, onthalen. 
Wij zijn in Hoogmade - Woubrugge sa-
men hard aan het werk om een kerk te 
bouwen. Daarbij is één van onze doel-
stellingen een missionair verwelkomend 
huis van God te zijn in een dorp waar je 
thuis mag zijn en mensen bij elkaar kun-
nen komen in goede en slechte dagen.

Drie witte berken 

Drie witte berken staan gebroederlijk 
naast elkaar.
Op geruime afstand van de kerk staan zij 
redelijk veilig daar.
Twee collega berken staan pal achter de 
kerk.
Eén heeft het erg zwaar gehad, maar 
moeder natuur doet haar werk.
Zwaar gehavend met een mistroostig 
gemoed,
Staat zij daar, nadat er brand heeft ge-
woed.
De mooie kerk van Hoogmade, tot in het 
diepst van haar ziel geraakt.
Enkele jaren geleden heeft brand een 
ruïne van haar gemaakt.

Tot in de wijde omtrek zag men vlammen 
uit de toren.
Na lang tegensputteren was de groene 
spits verloren.
De rechtstreekse beelden op tv heeft veel 
landgenoten ontzet.
Door de aanwezige pers ter plekke is 
Hoogmade op de kaart gezet.
Langzaamaan kruipt er klimop tegen de 
overgebleven muren.
In het schip groeit er onkruid…, hoelang 
gaat het nog duren?
Hoogmade wil haar Godshuis weer in 
glorie zien herrijzen,
maar wordt keer op keer op de proef 
gesteld, wachtend op antwoord van de 
‘wijzen’.
Achter de schermen zijn er velen hard 
aan het werk
En doen al het mogelijke voor een spoe-
dig terugkeer van de kerk.
Ach, aan die drie berken gaat het alle-
maal voorbij.
Zij staan daar zuchtend in de wind al 
jaren zij aan zij.
Aan één kant uitzicht op het dorp waar 
veel beweging is,
aan de andere kant zien zij daar een 
troosteloos gemis.

Jenny Vork

Ruim 1.700 begrafenissen 
in de Frederikspolder
Historicus Hans van der Wereld heeft 
het complete begrafenisregister van het 
voormalige kerkhof in de Frederikspol-
der, dat van 1820 tot 1900 in gebruik is 
geweest, doorgenomen en bestudeerd. 
Uit dit boekwerk, bijgehouden door 
de pastoors en dat zich bevindt in het 
parochiearchief dat bewaard wordt bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken, blijkt dat 
er in die tachtig jaren 1.714 mensen 
een laatste rustplaats werd bereid op 
ons vroegere kerkhof. Opvallend is het 
aantal kinderen dat hier ter aarde werd 
besteld. Maar de negentiende eeuw was 
er een van grote kindersterfte. 

Het totaal aantal doden op dit kerkhof 
vindt Van der Wereld een aanzienlijk 
aantal, gezien de kleinschaligheid van 
het dorp in die tijd. Maar er werden 
destijds ook nogal wat overledenen uit 
Oud Ade en Rijpwetering in Hoogmade 
begraven, toen in die dorpen nog geen 
katholiek kerkhof was. Oud Ade kreeg in 
1847 een begraafplaats en Rijpwetering 
in 1859. Tevens werden er katholieken 
uit Woubrugge in Hoogmade begraven. 
Hans van der Wereld is nu doende om 
van al die doden meer gegevens te ver-
zamelen onder andere uit de registers 
van de burgerlijke stand.

Doet u weer mee met de 
actie voor de Voedsel-
bank?
Zaterdag 2 april houden we weer een 
actie voor de Voedselbank bij de COÖP. 
De vorige acties waren een groot suc-
ces. De medewerkers van de Voedsel-
bank gingen met een volgeladen auto 
naar Roelofarendsveen. We hopen dat 
het nu weer lukt. De pastoraatgroep en 
de bezoekgroep begeleiden de actie van 

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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8.30 tot 14.00 uur. U krijgt van ons een 
lijstje met producten die het meest no-
dig zijn. U kiest er daar één of twee van 
uit en doet deze bij ons in een kratje. 
Deze producten worden dan ’s middags 
opgehaald door de Voedselbank.

De vrijwilligers van de bezoekgroep en de 
pastoraatgroep

Even ter herinnering:
De viering van Aswoensdag in Hoogma-
de vervalt. Op zondag 6 maart, de eer-
ste zondag van de veertigdagentijd, is 
er de mogelijkheid om in de viering van 
11.15 uur een askruisje te ontvangen. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd 
om te komen. Reserveren is niet meer 
nodig.

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

'Je land is je leven'

Vastenactie 2022 steunt dit jaar projec-
ten die in het teken staan met LAND-
RECHTEN.

Mensen delven nog al te vaak het onder-
spit tegenover overheden en grote be-
drijven, multinationals en waterkracht-
centrales, die hun eigen kostbare grond 
opeisen. Dit met ernstige gevolgen 
voor het welzijn van de bewoners. De 
economische belangen van overheden 
wegen zwaarder dan de rechten van 
de mensen die er wonen. Zij worden, 
beroofd van hun huizen en de eigen 
grond, daarmee van hun thuis, identiteit 
en levens-onderhoud. De mensen in de 
betrokken gebieden konden zich voor-
heen goed redden; ze hadden grond 
om te bewerken, water bij de hand en 
de oogst die ze zelf niet nodig hadden 
verkopen op de locale markt. Maar wie 
opstaat tegen de overmacht van over-
heid en multinational begeeft zich op 
een levens-gevaarlijke weg! Vastenactie 

zet zich daarom in voor een rechtvaardi-
ger beleid rondom het beheer van eigen 
land in de lokale gemeenschappen en 
dorpen. Ieder jaar steunen we projecten 
die direct of indirect te maken hebben 
met landrechten.

In 2022 zetten we 3 projecten in de 
schijnwerpers
In Guatemala steunt onze lokale part-
ner de Maya-gemeenschappen; bij het 
bouwen van een duurzaam waterma-
nagement, wat hun rechten zijn en hoe 
ze die kunnen verdedigen.

In Libanon leven 884.000 Syrische 
vluchtelingen in kampen. Zij hebben 
geen eigen plek om te wonen. We steu-
nen via Vastenactie 250 gezinnen in 
tentenkampen bij het opbouwen van 
een beter en menswaardig bestaan.

De kleine boeren in Brazilië staan voor 
verschillende uitdagingen. Via Vasten-
actie krijgen 60 families ondersteuning. 
Ze ontvangen kassen, bassins voor wa-
teropvang, gereedschap, zaaigoed en 
training en begeleiding.

M.O.V (missie ontwikkeling en vrede) Jean-
ne Borst en Twan Goes

Wat ik doe…
Iedere parochiekern draait op vrijwilli-
gers. Deze groep mensen zet zich in voor 
het reilen en zeilen van de geloofsge-
meenschap. 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 Samen-
stromen is het koor LEF aan de beurt.

Liturgisch Ensemble Femina (LEF) is, 
zoals de naam al doet vermoeden, een 
vrouwenkoor dat frequent medewerking 
verleent aan vieringen in de BCP Hoog-
made-Woubrugge. LEF wordt gevormd 
door 7 zangers, 3 alten 1, 2 alten 2 en 2 
sopranen. Bob Koorn is de begeleider, 
het geheel staat onder leiding van Roelf 
Scholma. Het repertoire bestaat uit Ne-
derlandstalige liturgische gezangen en 

enkele Engelstalige liturgische werken. 
Met de vaste en wisselende gezangen 
richt LEF zich op ondersteuning van de 
samenzang en muzikale begeleiding van 
de meditatieve liturgische momenten. LEF 
repeteert op maandagavond in de PKN 
kerk van 19.45 – 21.45 uur. Wie nader wil 
kennismaken met deze groep enthou-
siaste, betrokken zangers is, ook zonder 
afspraak, altijd welkom. Voor meer infor-
matie bel Roelf Scholma, 06-22916812.

LEF

Bijbelcursus 
Zondag 23 januari bood diaken Van 
Aarle spontaan aan na zijn overweging, 
om in maart een bijbelcursus te geven. 
Dit gaat om een korte cursus waarin 
vier avonden uitleg over het Oude 
Testament gegeven zal worden en vier 
avonden over het Nieuwe Testament.
Er waren dezelfde ochtend al vier men-
sen die zich daarvoor hebben opgege-
ven.

Mocht u ook geïnteresseerd zijn dan 
kunt u zich opgeven via bcp_hoogmade_
woubrugge@rkgroenehart.nl
De cursus zal op 8 dinsdagen gegeven 
worden, te weten: 15, 22, 29 maart, 5, 
12, 19, 26 april en 3 mei van 19.30 tot 
21.30 uur in de Lodewijkzaal van de pas-
torie in Hoogmade.

Het enige wat u zelf mee moet nemen 
is een bijbel, pen en papier. Wij heten u 
van harte welkom.

Mariska van Leeuwen

Over de herbouw
Nee, er is nog niets bekend. Nog niet, 
maar wel bijna. Wilt u het eerste nieuws 
horen, houd dan de wekelijkse nieuws-
brief in de gaten. Wilt u de nieuwsbrief 
ontvangen, geef uw e-mailadres door 
aan bcp_hoogmade_woubrugge@
rkgroenehart.nl 

Beheercommissie Parochiekern

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk
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Peppelhofviering 
Op vrijdag 18 maart om 9.30 uur is er een 
eucharistieviering in de Peppelhof. De 
voorganger is Kapelaan B. van Paassen.

Komt U weer naar 
Resonans luisteren?
Resonans is weer begonnen met de 
repetities. We zijn voorzichtig weer 
voltallig aan het repeteren geslagen en 
hebben er weer veel zin in. Het is fijn 
om na een lange onzekere tijd weer bij 
elkaar te zijn en met elkaar te zingen. 
Resonans is een hechte club zangers 
en zangeressen gebleken. Het is ook 
geweldig om samen met onze nieuwe 
dirigente Greetje de Haan te repeteren 
en straks de viering te beleven. 

Resonans zingt op de zaterdagavonden 
nog volgens de regels van het Bisdom 
met 4 personen maar zo snel als het 
wordt vrijgegeven zijn we weer voltallig.
De data dat wij zingen zijn: 12 februari, 
5 maart, 26 maart en 7 mei. 

Resonans

Presentatieviering 
13 maart
Wel 10 communicanten uit onze paro-
chie zullen zich op 13 maart tijdens de 
presentatieviering voorstellen aan de 
kerkgemeenschap. De viering begint 
om 09.15 uur en diaken Van Aerle zal 
die viering voorgaan, welke muzikaal 
ondersteund wordt door het kinder- en 
tienerkoor Akkoord.

Op zondag 12 juni zullen zij, tijdens een 
feestelijke viering, hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen. De kinderen 
gaan de komende weken verder met 
de voorbereidingen om nog verder te 
groeien naar Jezus. 

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Nieuws van Akkoord
Na de kerstre-
petities bleek 
dat een aantal 
zeer enthou-
siaste jonge 
kinderen graag 
bij het koor 
Akkoord willen 
horen. Omdat 
de repetities op 
dinsdagavond 
voor deze kin-
deren toch wel 
een beetje laat afgelopen zijn gaan we 
iets nieuws proberen: Elke eerste vrij-
dag van de maand is er een koorrepe-
titie, speciaal voor kinderen van vijf en 
zes. Ben jij vijf of zes jaar en wil je ook 
graag met ons meezingen? Kom dan 
vrijdag 4 maart om 14.30 uur naar de 
kerk. Dan gaan we met elkaar gezellig 
een uurtje zingen.

Dit jaar is er weer een grote groep com-
municanten en Akkoord mag zondag 13 
maart om 09.15 uur weer meewerken 
aan de presentatieviering. Tijdens die 
viering gaan we het hebben over ‘luis-
teren’. In het evangelie staat dat er een 
donkere wolk verscheen. Maar waarom 
komt die wolk nou eigenlijk?

En dan gaan we in maart ook nog iets 
anders leuks doen: Onze jaarlijkse 
playbackshow is namelijk op zaterdag 
26 maart. Dat wordt weer een gezel-
lige boel, met lekker eten, leuke acts en 
heerlijk dansen.

Kortom in maart trapt Akkoord lekker 
flink op de staart en gaan we veel zin-
gen en plezier maken!

Akkoord

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 vrijwil-
ligers in onze parochiegemeenschap, 
de groep bestaat uit zeer enthousiaste 
vrouwen en mannen die zich op een 
praktische manier in zetten voor onze 
parochiekern. 

Wat doet een wijk-
contactpersoon zoal? 
Dan moet u denken aan het welkom 
heten van nieuwe parochianen, bloe-
men bezorgen of sturen van een kaartje 
namens de kerk, aan zieken zowel thuis 
als in het ziekenhuis/verzorgingshuis, 
bij geboorte, verjaardagen, overlijden of 
andere gelegenheden.

Zo kunnen zij ook bij de pastoor/kape-
laan 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 aan-

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Leimuiden/RijnsaterwoudeSint Jan de Doperkerk

spreek- of wijkcontactpersoon doen. 
Onze parochiekern is in 18 wijken ver-
deeld.

Voor de volgende wijken zoeken wij 
wijkcontactpersonen;
Rijnsaterwoude: Zonnedauwlaan, 
Leidsevaartlaan, Waterlelielaan, Woud-
se Hout, Kalmoeslaan, Kruizemuntlaan.

Leimuiden:  1. Verlaat, Rietlanden, Sluis-
kolk, De Buier, 2. Esdoornlaan, Griede, 
Westban, Oostban, Larikslaan, Meere-
wijck, 3. Polderlaan, Veldzicht en ... deze 
wijk is nog in aanbouw

Wij zijn dus dringend op zoek naar men-
sen die dit mooie vrijwilligerswerk willen 
gaan doen, misschien u wel!

Neem dan contact op met Sonja Kne-
lange tel: 0172-509221 of mail naar carl-
sonja-knelange@kpnmail.nl 

Sonja Knelange

Beste Parochianen, 
Ik ben Corinus Zwetsloot en vrijwilliger.
Als vrijwilliger van de wijkcontactgroep 
van de St. Jan de Doper is mij gevraagd 
mijn bevindingen eens op papier te 
zetten en een stukje te schrijven voor 
de Samenstromen. Het is heel leuk werk 
om er voor andere parochianen te zijn 
door middel van het verzorgen van een 
kaartje of een attentie op bepaalde 
data.

Ook doen we huisbezoek als daar om 
gevraagd wordt. Zo ben ik voor de co-
ronatijd bij een mevrouw geweest die 
zich eenzaam voelde na een val met de 
fiets en niet meer zo mobiel meer was, 
lekker bij gekletst en thee gedronken en 
een spelletje scrabble gedaan dat vond 
ze erg leuk. 

Ook heb ik bij een verjaardag een kaart-
je gebracht, moest gelijk binnen komen 
en kreeg koffie en gebak tijdens een 
gezellig bijeen zijn.

Maar er zijn ook parochianen waarbij 

je aan de deur komt die er niet zo'n 
behoefte aan hebben en dat dan ook 
zeggen (wat natuurlijk altijd mag), dat is 
soms niet leuk en kom je voor niets. 
Door de coronatijd is het een beetje ver-
waterd maar dat wordt wel weer beter.

Vrijwilliger C. Zwetsloot

De kleurrijke bank die bij 
de Priester Hendrikzaal 
staat

Waarom deze bank?
Al tientallen jaren bestaat een vriend-
schapsband tussen Das Alte Land in 
Duitsland en Kaag en Braassem. Die 
vriendschapsband is naar aanleiding 
van het volgende.

In de 11e eeuw gaf Priester Hendrik lei-
ding aan de ontginning van de moeras-
gebieden, wat nu de polders van Kaag 
en Braassem zijn. Daarna vertrok hij 
met veel mensen uit onze streek naar 
een gebied in Duitsland om daar even-

eens de grond te koloniseren. Eigenlijk 
was Priester Hendrik de eerste expor-
teur van Hollands watermanagement.
Historisch geograaf van de Universiteit 
van Amsterdam, dr. Jan Beenakker 
(1946 – 2013) heeft veel details kunnen 
achterhalen, hoe de ontginning (kolo-
nisatie) van beide gebieden destijds 
gegaan moet zijn. Onderdeel van de 
vriendschapsband is een regelmatig uit-
wisselingsprogramma tussen de jeugd 
van beide streken.

Deze bank is in 2017 geschonken door 
de Duitse jeugd, in het kader van de 
jeugduitwisseling. De beschildering is 
gezamenlijk door de Duitse én onze jon-
geren gedaan, op interpretatie van het 
Evangelie van die dag. De details op de 
bank vertellen het verhaal van het evan-
gelie van Marcus 10, 35-45, waarin de 
leerlingen aan Jezus vragen, wie naast 
Hem mogen zitten, als Hij in zijn heer-
lijkheid is aangekomen. Dan antwoordt 
Jezus: wie belangrijk wil zijn, moet niet 
heersen maar dienen. De handen die 
op de bank zijn afgebeeld, symboliseren 
de helpende handen.

Momenteel wordt de bank door onze 
vrijwilligers minutieus opgeknapt, met 
behoud van alle details. Binnenkort is 
de bank weer in volle glorie te bewon-
deren.

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

Lief en leed

Overleden
30 januari Fien-Lemmers-Hölscher 86 jaar
3 februari Adri du Pau 85 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Aswoensdagviering
Woensdag 2 maart is er ’s morgens 
om 9.00 uur een viering van Woord en 
Gebed in Oud Ade bij gelegenheid van 
Aswoensdag met zang door het dames-
koor. Voorganger is diaken A. van Aarle.

Presentatie 
communicanten

Tijdens de viering op zaterdag 12 maart 
om 19.00 uur in Oud Ade is de presen-
tatie van de eerste communicanten uit 
Hoogmade, Rijpwetering en Oud Ade. 
Als de coronamaatregelen, zoals 1,5 
meter afstand houden dan nog gelden, 
dan zijn er maar een beperkt aantal 
zitplaatsen beschikbaar. 

Om zeker te zijn van een plaats vragen 
we u om vooraf te reserveren. Dat 
kan bij het secretariaat in Rijpwetering 
op maandag- en woensdagochtend 
van 9.00 tot 10.30 uur. Telefoon 071-
5018278.

Actuele info over de corona maatrege-
len vindt u op  www.rkgroenehart.nl
en in het weekblad.

Palmpasen
De palmpasenviering is dit jaar op 
zaterdag 9 april om 19.00 uur in Oud 
Ade. Dat is een viering van Woord en 
Gebed waar in pastor Hoogenbosch zal 
voorgaan en de kinderen van koor LOSZ 
zullen zingen.

Kinderen mogen zelf thuis, samen met 
hun ouders, een palmpasenstok maken 
en meenemen naar de viering. Deze zal 

dan gezegend worden door de pastor. 
Na de viering kunnen ze er dan hun opa 
of oma of een andere oudere of zieke 
uit hun omgeving mee verrassen.
Iedereen is van harte welkom.

Solidariteitsmaaltijd 
woensdag 30 maart
Woensdag 30 maart om 18.00 uur zal 
er in de pastorie van Rijpwetering een 
solidariteitsmaaltijd worden gehouden, 
onder voorbehoud, en in afwachting 
van versoepelingen van de coronamaat-
regelen. De maaltijd zal in teken staan 
van het thema van de vastenactie in de 
veertigdagentijd ‘Je land is je leven’.
Met de Vastenactie-campagne 2022 
steunen we drie Maya gemeenschap-
pen in Guatemala die opkomen voor 
hun rechten. Leiders die bedreigd wor-
den, krijgen juridische bijstand en de 
gemeenschappen krijgen weer toegang 
tot schoon water.

Een definitieve doorgang van de maal-
tijd leest u te zijner tijd in het weekblad 
en wordt na de vieringen medegedeeld.
We vragen per deelnemer minimaal 
€ 10,00. De opbrengst gaat uiteraard 
naar de Bisschoppelijke Vastenactie die 
het thema ‘Je land is je leven’ onder-
steunt.

We vragen u dan uw eigen bestek en 
bord mee te nemen omdat in de pasto-
rieruimte onvoldoende bestek en bor-
den aanwezig zijn.

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
8 maart 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas
22 maart 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas
5 april 9.00 uur   Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas
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U kunt uw deelname intekenen op 
de lijsten die vanaf 6 maart achter in 
beide kerken liggen. Ook is opgave 
mogelijk via een briefje in de brieven-
bus van de pastorie in Rijpwetering. 
Opgave kan uiterlijk tot 26 maart bij 
Gerrie Meerstadt: 071-5013683 en 
06-25370350 of bij Cobi van der Meer 
06-20525346.

Namens MOV (Missie Ontwikkeling en 
Vrede) groep Rijpwetering en Oud Ade

Gezocht: gastvrouw/
heer
Het gebeurde in de coronatijd. Op-
eens moesten we aanmelden voor 
de vieringen en werden we – met een 
mondkapje -  in de kerk ontvangen 
door een soort van ontvangstcomité. 
Het waren medeparochianen, in onze 
parochiekern vrijwilligers uit de be-
heercommissie. Ze stonden achterin 
de kerk, keken of onze naam op de 
aanmeldingenlijst stond en vroegen 
of we klachtenvrij waren. Een verzoek 
of we onze handen wilden ontsmet-
ten. En daarna wezen ze ons de weg 
naar onze zitplaats. Er was een heel 
nieuwe functie ontstaan, namelijk: 
ontvangstcomité-lid, of eigenlijk: gast-
vrouw/heer. 

Het is altijd fijn als je gastvrij ontvan-
gen wordt. Als je ergens binnenkomt, 
en een vertrouwd gezicht ziet. Iemand 
die jou begroet, een boekje of me-
dedelingenblad aanbiedt, eventuele 
vragen beantwoordt. Het maakt dat je 
je welkom en hopelijk ook een beetje 
‘thuis’ voelt. Ook als je als bezoeker op 
een onbekende plek of in een andere 
kerk komt. Dan is het fijn als je gezien 
wordt en iemand jou zo nodig wegwijs 
maakt. De kosters houden voor, tij-
dens en na de viering ook zeker altijd 
een oogje in het zeil, maar zij hebben 
ook hun eigen kosterstaken waaraan 
zij aandacht moeten besteden.

We gaan er van uit dat op den duur het 
‘corona’-ontvangstcomité niet meer 
noodzakelijk is. Maar de ervaring heeft 

wel geleerd dat het door de meeste 
kerkgangers op prijs gesteld werd dat 
ze ontvangen werden bij het binnenko-
men van de kerk. Het maakte de sfeer 
gemoedelijk en een beetje lichter in de 
donkere coronatijd. Daarom stellen we 
voor om die nieuwe functie te behou-
den: gastvrouw/heer bij de vieringen 
in de kerk. Hoe fijn zou het zijn als bij 
iedere viering een tweetal parochianen 
de rol van gastvrouw/gastheer op zich 
neemt en op die manier zorgen voor 
een gastvrije ontvangst, zodat eenie-
der zich welkom voelt!

Gastvrouw/Gastheer: 
iets voor jou of voor u?
Bij een ontvangstgroep van 8 of 10 
personen zou het betekenen dat je 
één keer per 4-5 weken bij een week-
endviering aanwezig bent om de kerk-
bezoekers te ontvangen.

Wat wordt er van je gevraagd? 
Je hoeft geen lid te zijn van een koor of 
werkgroep. Belangrijker is: een open 
oog en oor voor de kerkbezoekers. 

Bereid zijn om samen te werken. En 
een goed humeur. Je krijgt er ongetwij-
feld waardering en vriendelijkheid voor 
terug.

Voor informatie of aanmelden kun je 
terecht bij het secretariaat in Rijpwete-
ring of de pastoraatgroepleden.

Met vriendelijke groet, de pastoraats-
groep

Huispaaskaarsen
Tot uiterlijk 14 maart is het weer mo-
gelijk om een huispaaskaars te bestel-
len. Ze zijn er in verschillende maten 
en prijzen. Er ligt een bestellijst achter 
in de kerken. 

Voor informatie of bestelling kunt 
u ook terecht bij het secretariaat in 
Rijpwetering of na een viering bij de 
koster.

Lief en leed

Overleden
22 januari Gijsbertus Johannes van der Geest 86 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Oude Ade/Rijpwetering
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Vanuit de beheercommissie

Ontmoeten en enthousiasmeren 
Het lijkt erop dat de coronaregels ons 
wat meer ruimte gaan geven. Dat geeft 
ons de mogelijkheid elkaar weer vaker 
te ontmoeten. In de afgelopen twee jaar 
voelden wij ons daarin zeer gehinderd. 
Daardoor organiseerden we minder bij-
eenkomsten. We organiseerden minder 
inspirerende activiteiten. Zelfs het samen 
koffie drinken kon even niet. We hopen 
dat we de komende maanden weer van 
alles op kunnen pakken. Zoals bijeenkom-
sten om bij te praten met de vrijwilligers, 
de informatieavond over de Mariakerk, 
koffiedrinken na afloop van de vieringen 
en wellicht een leuke bijeenkomst in de 
zomer. We willen u ontmoeten en en-
thousiasmeren.

Informatieavond Mariakerk
Hoe vaak heb ik u al niet verteld over het 
plan om u te informeren over de herbe-
stemming van de Mariakerk? Zou het nu 
wel gaan lukken?

Op woensdagavond 23 maart houden 
we in de Mariakerk een informatieavond. 
Wij willen u dan vertellen hoe we tot een 
herbestemming van de Mariakerk willen 
komen. Het gaat dan vooral over de re-
den van dit gebeuren en de wijze waarop 
het tot stand zal komen. Het parochiebe-
stuur wil dan ook vooral de mening en 
ideeën van de parochianen horen.

We nodigen eerst de direct betrokkenen 
van de Mariakerk uit omdat we nog 1,5 
meter afstand moeten houden. Wij hopen 
dat dit u niet weerhoudt om te komen. 
Later volgt nog een tweede bijeenkomst 
voor onze hele kern en informatie via dit 
blad.

Actie Kerkbalans 
Ook dit jaar wil ik regelmatig schrijven 
over de voortgang van de Actie Kerkba-
lans. Al twijfel ik wel eens of ik u er niet 
mee vermoei. Het is echter zó belangrijk 

steeds weer uw aandacht 
te vragen voor uw bijdra-
gen dat ik het niet zal la-
ten. De Actie Kerkbalans 
is de belangrijkste bron 
van inkomsten voor de 
parochie. Zeker in de af-
gelopen twee jaar waarin 
de collecteopbrengst 
sterk is gedaald doordat 
er minder mensen naar 
de viering mochten ko-
men. Maar ook door bijvoorbeeld de lage 
rentestand waardoor ons spaargeld niets 
meer oplevert.

Eind januari heeft u van ons weer een 
brief en folder ontvangen. Wij hopen dat 
u hierdoor geïnspireerd bent om bij te 
dragen aan ons werk in de parochiekern 
Emanuel. Wij horen ook graag uw reac-
ties op de brief en de folder. Spreekt het 
u aan of slaan wij de plank volledig mis? 
Laat het ons weten!
Na de start is er in januari al bijna 
€ 18.000,00 overgemaakt. Wij zijn u dank-
baar.

John van Velzen, secretaris BCP Emanuel

Schenking kunstbloemen
Een parochiaan heeft ons een flinke 
hoeveelheid kunstbloemen aangeboden. 
In overleg hebben wij hiervoor een pas-
sende bestemming gevonden in de Ma-
riakerk.

Ans Koek verzorgt in de Mariakerk met 
groot enthousiasme en kundigheid al 
bijna 20 jaar de bloemversiering. Ans wil 
graag dat ook nu met het beperkte ge-
bruik van de Mariakerk, de “kerk altijd wat 
aangekleed oogt”.

Ans is erg blij met dit aanbod en heeft de 
huidige verouderde kunstbloemen met 
liefde vervangen en uitgebreid met de ge-
schonken kunstbloemen. Door de grote 

omvang van de schenking is Ans hierbij 
geholpen door Robert van Klink. 
Wij danken de parochiaan voor deze 
schenking en zijn ook dankbaar dat Ans 
op deze wijze een mooie bestemming 
voor de kunstbloemen heeft weten te 
geven. Mocht u bij gelegenheid ooit nog 
eens in de Mariakerk komen, deze bloe-
menvreugde zal u tegemoet stralen. 

Kerstverlichting in 
tuinen kerken
Tijdens de afgelopen kerst hebben wij 
extra licht willen brengen middels ver-
lichte kerstboomversiering in de tuinen 
van de Petrus- en Mariakerk. Bij de Ma-
riakerk is daarbij het rozetraam voor het 
eerst in het licht gezet, dit gaf een extra 
mooi verlicht aangezicht. Wij hebben 
hierop positieve reacties ontvangen, 
waarvoor onze dank.

Wim van Klink, voorzitter BCP Emanuel

Pastoraatgroep
Wil je lid worden van de pastoraat-
groep?
Deze vraag werd mij enkele maanden 
geleden gesteld door pastoor Jack Glas. 
Hij overviel me daar behoorlijk mee en 

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen



26     www.rkgroenehart.nl

ik reageerde als volgt: wat is die pasto-
raatgroep eigenlijk, wie zitten daar in, 
wat doen die mensen en waarom zou ik 
daar in moeten? Op al die vragen kreeg 
ik uitgebreid antwoord. 

De pastoraatgroep is een groep betrok-
ken vrijwilligers uit een bepaalde paro-
chiekern die samen met de pastor van 
die parochiekern het lokale pastorale 
beleid bepaalt en vrijwilligers aanstuurt 
om er inhoud aan te geven. Dit is een 
korte omschrijving van een lange lijst 
met taken.

Na het lezen van documenten, na di-
verse gesprekken en na het volgen van 
een vergadering, heb ik besloten lid te 
worden van de pastoraatgroep. Een be-
langrijke reden is dat ik zeer onder de 
indruk ben van de vele vrijwilligers die 
betrokken zijn bij en zich inzetten voor 
de geloofsgemeenschap in onze paro-
chiekern (Roelofarendsveen, Oude Wete-
ring, Nieuwe Wetering en Weteringbrug). 
Om een indruk te geven; er zijn ongeveer 
25 werkgroepen actief en samen met 
andere vrijwilligers hebben we het in 
totaal over 250 mensen! Niet eerder heb 
ik me gerealiseerd hoe omvangrijk het 
‘werk’ is dat nodig is om alles gladjes te 
laten verlopen.

Ik weet nog lang niet genoeg van alle 
parochiële zaken, maar ik vind het een 
uitdaging me daarin te verdiepen en ik 
hoop een klein steentje te kunnen bijdra-
gen aan het ‘reilen en zeilen’ van onze 
parochie. Een heel belangrijke taak van 
de pastoraatgroep is de verbinding te 
zijn/te leggen tussen parochianen, vrijwil-
ligers en het pastorale team. Ik hoop dat 
u mij weet te vinden als het nodig is.

Vriendelijke groeten, Hilda Otten

Violen verkoop
Op zaterdag 26 maart vanaf 08.30 uur 
staan wij weer op het Noordplein in 

Roelofarendsveen, om violen te verko-
pen voor het Vastenactieproject 'Je land 
is je leven'. Dit jaar gaan we voor het 
land Guatemala. Onze lokale partner 
steunt de dorpen bij het opbouwen van 
duurzaam watermanagement, leert ze 
wat hun rechten zijn en hoe ze die kun-
nen verdedigen. Deze mensen hebben 
veel last van landonteigeningen en krij-
gen nu juridische bijstand.

Koopt u weer mooie violen, dan steunt 
u de boeren in Guatemala.

Hartelijk dank van Jolanda en Thea (MOV-groep)

Vrijwilliger aan het woord
Jaren geleden werd mij gevraagd de 
Samenstromen te delen. Ik vond het 
een mooie gelegenheid om een heel 
klein steentje bij te dragen aan het vrij-

willigerswerk van de kerk. De boekjes 
worden netjes in een doos thuisbezorgd 
door de wijkvertegenwoordiger. Het 
inlegblad moet er dan nog aan toege-
voegd worden en soms een extra bij-
lage. 

Na het delen van de boekjes krijg ik 
meteen een beetje waardering voor een 
postbode, want wat zijn er verschillende 
brievenbussen! Groot, klein, hoog, laag, 
smal; zie dan maar eens de boekjes 
netjes op de mat te bezorgen.

Maar, een half uurtje lopen levert ook 
een frisse neus, een praatje en een 
nieuwe kijk in de wijk op! En plezierige 
leesmomentjes voor menig parochiaan.
Eén opmerking van een voorbijfietsende 
'medekerkboekjesbezorger', dat ik te 
laat was met delen, heeft ervoor ge-
zorgd dat de boekjes nooit langer dan 
een dag in de doos blijven zitten.

Willy Blom-Hogervorst

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

  

Lief en leed

Overleden
10 januari Wilhelmus Cornelis Maria Hogenboom  76 jaar
14 januari Johannes Hieronymus Maria Verhaar  77 jaar
18 januari Jacoba Petronella van Klink-Termeulen  93 jaar
22 januari Gijsbertus Johannes van der Geest  86 jaar
24 januari Cornelia Henrica Maria Mollers-van ‘t Hart  82 jaar
25 januari Petrus Jacobus Straathof  50 jaar
31 januari Johannes Hendrikus Petrus Cornelis Venerandus Broekhof 76 jaar
03 februari Wilhelmina Gerarda Koek-van der Wereld  94 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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19 maart is de naamdag 
van de Heilige Jozef

De bijbelfiguur 
Jozef, de man 
van Maria en de 
pleegvader (of 
voedstervader) 
van Jezus 
Christus. 
Hij was 
timmerman 
van beroep. 
Hij is onder 
andere de 

beschermheilige voor timmerlieden, 
arbeiders, begrafenisondernemers. 
Volksgebruik is dat sommige 
huiseigenaren een beeld van Jozef 
met kind ondersteboven in de tuin 
begraven voor een voorspoedige 
verkoop van hun huis. Het gezicht van 
het beeld moet naar het huis gekeerd 
zijn. De oorsprong van dit gebruik is 
onbekend. Negen dagen lang moet de 
verkoper Sint Jozef gebeden opzeggen. 
Bijvoorbeeld:

“Heilige Jozef, breng een geschikte 
koper naar ons huis. 

Laat de verkoop snel en 
eerlijk zijn in duet. 

O Heilige Jozef, antwoord mijn gebed. 
Amen”

Na verkoop en overdracht wordt het 
beeld weer opgegraven. 

Sint Jozef is de beschermheilige 
van België en Canada. In Limburg 
wordt hij vaak liefkozend ‘Sint Joep’ 
genoemd. Hij wordt vaak afgebeeld 
met timmermansgereedschap en 
soms met twee duiven. Er zijn ook 
verschillende weerspreuken over Sint 
Jozef. Een daarvan is: ‘Als het helder is 
op Sint Jozefdag, een goed jaar men 
verwachten mag’ Bij allemaal komt het 
erop neer dat als het mooi weer is op 19 
maart, het een goed jaar gaat worden 
en de oogst groot.

Bron: Wikipedia
H. Willibrordus
sint-jozef.nl

In maart zitten we midden in de vastentijd. We zijn op weg naar Pasen, al duurt dat nog wel even. 
Wat merk jij thuis van de vastentijd? Sommige mensen stoppen met Facebook of Twitter. Ik stop-
te wel eens met M&M’s eten in de vastentijd. Omdat ik die héél lekker vond en veel te vaak at. Dat 
vond ik wel heel moeilijk hoor! Maar het is gelukt. En daarna kun je er extra van genieten. 
Op 19 maart vieren we de naamdag van de Heilige Jozef. Hieronder kun je meer over hem lezen. 
Ook een gedichtje over de vastentijd, en een puzzel over de Heilige Jozef. Veel plezier!

Saskia van de Ven-Vink

Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Vastentijd

Veertig dagen vastentijd, 
Niks geen onverschilligheid, 
Tijd die je gebruiken kunt 

Als een rust- en nadenkpunt 

Veertig dagen alles nagaan, 
Veertig dagen even stilstaan 

Bij de dingen die je doet;
Wat kon beter? Wat gaat goed? 
En wat wil ik voortaan kwijt? 

Veertig dagen vastentijd 

Minder rennen niet zo druk. 
Even denken aan geluk: 

’t Steunpunt voor een ander zijn, 
In het groot of in het klein. 
Voor een ander in de weer: 
Doe ik minder heb jij meer! 

Veertig dagen Vastentijd, 
Niks geen onverschilligheid, 
Tijd die je gebruiken kunt 

Als een rust- en nadenkpunt. 
Veertig dagen alle tijd 

Voor een ander, wereldwijd.
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OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Vastenactie 2022 'Je land is je leven'

Maar liefst 370 miljoen mensen horen tot een inheems volk. 
Zij bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak en vaak 
wonen ze al generaties lang op de gronden van hun voorou-
ders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden 
als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote be-
drijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het 
teken van landrechten. 

De wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte van zich ontwik-
kelende economieën en de vraag naar grondstoffen voor 
bijvoorbeeld elektronica eisen veel ruimte en grondstoffen 
op. En die worden vaak gevonden in nog min of meer onge-
repte natuurgebieden. Daarbij wegen meestal economische 
belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de 
rechten van de mensen die er wonen; die worden niet zelden 
met geweld beroofd van hun huizen en hun land; dus van 
hun thuis, hun identiteit en hun levensonderhoud. 

Wat doet Vastenactie in 2022
Vastenactie zet drie projecten extra in de schijnwerpers:
In Brazilië staan kleine boeren voor verschillende uitdagin-
gen; velen kunnen ieder moment verdreven worden. Vasten-
actie biedt 60 families ondersteuning: ze ontvangen kassen, 
bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed, maar ook  
training en begeleiding.

In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen in kampen. 
Vastenactie steunt 250 gezinnen in tentenkampen in de 
Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig 
bestaan.

In Guatemala komt Vastenactie op 
voor drie Maya-gemeenschappen 
waar in de voor hen belangrijke rivier 
waterkrachtcentrales gebouwd gaan 
worden. Gevolg is: beperkt toegang 
tot water en kostbare landbouwgrond 
dat verdwijnt. De komst van mijn-
bouwbedrijven, elektriciteitscentrales 
en monoculturen is voor hen een 
grote bedreiging. De lokale partner 
van Vastenactie steunt deze Maya-
gemeenschappen, zodat zij zelf gemo-
tiveerd worden om op te komen voor 
hun landrechten én hoe ze die kunnen 
verdedigen. 

Wanneer u wilt doneren voor deze Vastenactie, zodat de in-
heemse bevolking kan rekenen op juridische steun, dan beve-
len we U graag deze QR-code aan. 

U kunt ook doneren door een bedrag over te ma-
ken op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850, t.n.v. 
www.vastenactie.nl.

Vanzelfsprekend hopen we u tijdens de zondagsvieringen 
gedurende de Veertig-dagentijd persoonlijk te ontmoeten. 
U mag weten dat alle donaties voor deze drie projecten gelijk 
verdeeld worden door de organisatie Vastenactie. Welke ac-
tiviteiten binnen uw parochiekern voor deze Vastenactie ge-
houden zullen worden, kunt u lezen bij uw eigen pagina. Kijk 
ook op de website www.claraenfranciscusfederatie.nl voor 
actuele informatie bij Nieuws.

Vastenactie 2022: Bak uw eigen Paasbrood
Paasbrood, een luxe gevuld brood, wat extra lekker smaakt 
na de ‘vastentijd’. Net als vorige jaar houden de MOV groepen 
de actie “Bak uw eigen Paasbrood”.

U besteld een pakketje met een paasbroodmix, hierin zit 
broodmix, rozijnen, spijs, likeur en amandelschaafsel. Wij 
zorgen voor de ingrediënten en het recept krijgt u er vanzelf-
sprekend bij.

U kunt deze pakketjes bestellen t/m zondag 3 april via tel: 
0172-604764 of via  M.O.V.Clara@outlook.com of bij de 
M.O.V.er van uw parochie. Geef uw naam, adres en uw tel. 
op. Uiterlijk in de week voor Pasen, wordt het pakket bij u 
thuis gebracht. We vragen hiervoor een bedrag van € 10,–. 
De rest is aan u. De opbrengst hiervan komt ten goede aan 
de Vastenactie. 

Namens de MOV-werkgroep van de Clara-parochie hopen wij 
dat u hier veel  plezier aan zal beleven en bovenal geniet van 
uw eigen gebakken Paasbrood.

Werkgroep MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) van de Clara en 
Franciscus federatie
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

Gaat u mee op bedevaart 
naar Lourdes?
Dit jaar gaan we op bedevaart naar Lourdes van 20 t/m 28 
september als de coronamaatregelen het toelaten. 
We organiseren de bedevaart dit jaar in samenwerking met 
Het huis voor de Pelgrim. 

Alle kernparochies hebben een poster ontvangen om op te 
hangen in de kerk en een paar flyers met algemene informa-
tie. Denk niet dat is alleen voor oude mensen en je moet elke 
dag naar de kerk, want daar is geen sprake van.
In Lourdes is het aantal jongeren veel groter dan u zou ver-
wachten. 

Ga eens mee en neem je vader en/of moeder mee. Zo’n reis 
verbindt en verdiept je relaties. Het motto is altijd ‘alles mag, 
niets moet’. Er worden veel activiteiten aangeboden, maar 
u kiest zelf waar u aan meedoet of niet. Het is ten slotte ook 
een vakantie. Wél een bijzondere, maar dat ervaart u vanzelf 
als u mee gaat. De terrasjes in Lourdes zijn gezellig en we zit-
ten in een uitstekend zeer gastvrij hotel, op loopafstand van 
het heiligdom

Meer informatie krijgt u bij: de leden van de werkgroep
“bedevaart Nieuwkoop-Lourdes”:
Bets Verhage  tel. 0172-573713
Corrie Baas  tel. 06-16098620
Gré de Boer  tel. 0172-572208
Gerard v.d. Ham  tel. 0172 538788
Martien van Dam tel. 0172-572730
Rob Aupers  tel. 0172-572140
Anneke Rietbroek tel. 071-3313057

Zij sturen u graag een informatiefolder en/of inschrijfformu-
lier toe. Reageer snel, want de bus loopt al aardig vol!!

werkgroep Bedevaart Nieuwkoop-Lourdes

Voedselinzameling FederaCtie

Van 8 januari t/m afgelopen weekend 30 januari hebben wij 
een voedselinzameling gehouden voor de voedselbank Kaag 
en Braassem en Nieuwkoop, in de hele federatie Clara en 
Franciscus. Dit was pas de tweede activiteit van de 
FederaCtie in deze vervelende coronatijd, maar gelukkig kon 
deze wel doorgang vinden. 

Daar is massaal gehoor aan gegeven zoals u op deze foto kunt 
zien. Velen hebben de boodschappenzegeltjes van de plaat-
selijke supermarkt gespaard, zo hebben wij met elkaar heel 
veel boodschappenboxen bij elkaar gespaard en staan er nog 
twaalf in de bestelling die waarschijnlijk eind februari afgele-
verd kunnen worden. Daarnaast zijn er ook heel veel andere 
levensmiddelen ingeleverd shampoo, zeep, luxe toiletspullen, 
deodorant, soepen, pannenkoekmix, nootjes, chips, koekjes, 
lekkere versnaperingen voor de kinderen, uien, zak aardap-
pelen, winterpeen en nog vele andere levensmiddelen. Het is 
echt geweldig wat u allemaal heeft gegeven. 
Bedankt voor u gulle gaven, hiermee kunnen mooie pakketten 
samengesteld worden en vele gezinnen blij worden gemaakt.

Deze voedselinzameling wordt een jaarlijks terugkerende 
activiteit van de FederaCtie.

Namens de werkgroep FederaCtie, 
Gemma Hogenboom, Patrick Hofkens-Vianen, Sonja Knelange 

FederaCtie zoekt versterking!

Met elkaar een vrijwilligersavond organiseren, een inzame-
lingsactie voor de voedselbank, een bedevaart of een pop-
songviering: dat zijn een aantal activiteiten die het team van 
FederaCtie organiseert. We zijn met een kleine groep en ko-
men zo’n 6x per jaar bij elkaar. Nu zijn we op zoek naar ver-
sterking. Ben je een doener, draag je graag je steentje bij aan 
de federatie en draai je graag mee in een enthousiast team? 
Sluit je dan bij ons aan, we kunnen je hulp goed gebruiken en 
met meer mensen kunnen we meer en beter organiseren. 
Je kunt contact opnemen met pastor Heleen van de Reep, ook 
wanneer je nog vragen hebt. 

Namens de werkgroep FederaCtie,
Marieke van Gelderen
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
26 februari

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
27 februari

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

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

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

woensdag
2 maart 
Aswoensdag

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

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

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag 
5 maart 
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor met orgelbegeleiding
• Gebedsleider 

zondag 
6 maart
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

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

zaterdag 
12 maart 
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

11.00 uur
• Gebedsviering
• Gemeenschappelijke ziekenzalving
• J. Glas + A. van Aarle 

zondag 
13 maart 
2de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Gezinsviering
• B. van Paassen 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met orgelbegeleiding
• J. van der Bie 

vrijdag 
18 maart Hoogfeest 
St Jozef (vooravond)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zaterdag 
19 maart
3de 40 Dagen

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Viering Stille Omgang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 
20 maart 
3de 40 Dagen

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

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

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

woensdag 
23 maart Maria 
Boodschap

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 
26 maart 
4de 40 Dagen

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

zondag 
27 maart 
4de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas 

zaterdag 
2 april 
5de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. van Paassen 

zondag 
3 april 
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gastkoor uit Den Haag
• B. van Paassen 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

Elke zondag om 9.15 uur is er live een uitzending van een van de vieringen 
uit onze federatie op het YouTube-kanaal tv.rkgroenehart.nl.
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
26 februari

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
27 februari

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

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

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

woensdag
2 maart 
Aswoensdag

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• B. van Paassen 

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

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

9.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• J. Glas + H. van de Reep 

zaterdag 
5 maart 
1ste 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor met orgelbegeleiding
• Gebedsleider 

zondag 
6 maart
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

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

zaterdag 
12 maart 
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Lord's Voice
• H. van de Reep 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

11.00 uur
• Gebedsviering
• Gemeenschappelijke ziekenzalving
• J. Glas + A. van Aarle 

zondag 
13 maart 
2de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Ankerzondag (familieviering)
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Gezinsviering
• B. van Paassen 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met orgelbegeleiding
• J. van der Bie 

vrijdag 
18 maart Hoogfeest 
St Jozef (vooravond)

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zaterdag 
19 maart
3de 40 Dagen

17.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Viering Stille Omgang
• J. Glas 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

zondag 
20 maart 
3de 40 Dagen

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

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

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

woensdag 
23 maart Maria 
Boodschap

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas + A. van Aarle 

zaterdag 
26 maart 
4de 40 Dagen

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

zondag 
27 maart 
4de 40 Dagen

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas 

zaterdag 
2 april 
5de 40 Dagen

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• B. van Paassen 

zondag 
3 april 
5de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gastkoor uit Den Haag
• B. van Paassen 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

MAART 2022
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
26 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild 

zondag 
27 februari

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

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

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

woensdag
2 maart 
Aswoensdag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

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

zaterdag 
5 maart 
1ste 40 Dagen

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

zondag 
6 maart
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Ontvangen Askruisje 
   (locatie: De Schuur)
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
12 maart 
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• LOSZ
• Presentatie communicanten Hoogmade/  
   Woubrugge, Oud Ade & Rijpwetering
• A. van Aarle 

zondag 
13 maart 
2de 40 Dagen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: De Schuur (uitzending op 
   tv.rkgroenehart.nl)
• B. van Paassen 

vrijdag 
18 maart Hoog-
feest St Jozef 
(vooravond)

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

zaterdag 
19 maart
3de 40 Dagen

17.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen
• Viering Stille Omgang
• St. Caecilia 

zondag 
20 maart 
3de 40 Dagen

viering vervalt
(verplaatst naar zaterdag)
 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• J. Glas 

zaterdag 
26 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild 

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

zondag 
27 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. van der Bie 

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

zaterdag 
2 april 
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• A. Beenakker 

zondag 
3 april 
5de 40 Dagen

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• Gebedsleider 

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

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

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken Eucharistievie-
ring op dinsdag om 9.00 uur

 

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

Elke zondag om 9.15 uur is er live een uitzending van een van de vieringen 
uit onze federatie op het YouTube-kanaal tv.rkgroenehart.nl.
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Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
26 februari

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild 

zondag 
27 februari

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

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

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

woensdag
2 maart 
Aswoensdag

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas 

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

zaterdag 
5 maart 
1ste 40 Dagen

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

zondag 
6 maart
1ste 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• B. van Paassen 

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Ontvangen Askruisje 
   (locatie: De Schuur)
• M. Hoogenbosch 

zaterdag 
12 maart 
2de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• LOSZ
• Presentatie communicanten Hoogmade/  
   Woubrugge, Oud Ade & Rijpwetering
• A. van Aarle 

zondag 
13 maart 
2de 40 Dagen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• A. van Aarle 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: De Schuur (uitzending op 
   tv.rkgroenehart.nl)
• B. van Paassen 

vrijdag 
18 maart Hoog-
feest St Jozef 
(vooravond)

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

zaterdag 
19 maart
3de 40 Dagen

17.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen
• Viering Stille Omgang
• St. Caecilia 

zondag 
20 maart 
3de 40 Dagen

viering vervalt
(verplaatst naar zaterdag)
 

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: De Schuur
• J. Glas 

zaterdag 
26 maart 
4de 40 Dagen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• A. Vijftigschild 

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

zondag 
27 maart 
4de 40 Dagen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. van der Bie 

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

zaterdag 
2 april 
5de 40 Dagen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• A. Beenakker 

zondag 
3 april 
5de 40 Dagen

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• Gebedsleider 

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

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

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken Eucharistievie-
ring op dinsdag om 9.00 uur

 

MAART 2022

Wat wij lezen op de zondagen 
in maart

27 februari 
8e zondag 
eerste lezing: Sir. 27, 4-7
tussenzang: Psalm 92 (91)
tweede lezing: 1 Kor. 15, 54-58
evangelie: Lc. 6, 39-45

6 maart 
1e zondag Veertigdagentijd
eerste lezing: Deut. 26, 4-10
tussenzang: Psalm 91 (90)
tweede lezing: Rom. 10, 8-13
evangelie: Lc. Lc. 4, 1-13

13 maart 
2e zondag Veertigdagentijd
eerste lezing: Gen. 15, 5-12.17-18
tussenzang: Psalm 27 (26)
tweede lezing: Fil. 3, 17-4, 1 of 3, 
20-4, 1
evangelie: Lc. 9, 28b-36

20 maart
3e zondag Veertigdagentijd
eerste lezing: Ex. 3, 1-8a.13-15
tussenzang: Psalm 103 (102)
tweede lezing: 1 Kor. 10, 1-6.10-12
evangelie: Lc. 13, 1-9

27 maart 
4e zondag Veertigdagentijd
eerste lezing: Joz. 5, 9a. 10-12
tussenzang: Psalm 34 (33)
tweede lezing: 2 Kor. 5, 17-21
evangelie: Lc. 15, 18

3 april
5e zondag Veertigdagentijd
eerste lezing: Jes. 43, 16-21
tussenzang: Psalm 126 (125)
tweede lezing: Fil. 3, 8-14
evangelie: Joh. 8, 1-11

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

Welkom terug! We hebben jullie gemist
Of ‘we mogen weer, we hebben jullie gemist’. Herkent u deze 
slogans? Je ziet ze momenteel veel in de omgeving, met name bij 
de horeca en winkels, nu de deuren na verschillende lockdown 
perioden weer open mogen. 

En natuurlijk geldt dit evenzo voor onze kerken.  Want ook daar 
heeft de pandemie zo’n zijn effect gehad: met minder mensen 
naar de kerk, op afstand zitten, lopen alleen met een mondkapje, 
de  Heilige Communie uitreiken met een pincet, geen tot weinig 
koorleden en niet mee mogen zingen, geen koffie na afloop van 
de viering. En dan nog de bijzondere vieringen in december die 
helemaal niet meer konden doorgaan en alleen virtueel konden 
worden gevolgd.

Met name deze laatste drie activiteiten heb ik het allermeest 
gemist. Het samen zingen en samen komen, waarmee ik dan 
bedoel: fysiek samen komen met koffie en een praatje en be-
langstelling voor elkaar. En geen kerstviering…… als ik daar nog 
aan terugdenk, is het eigenlijk onvoorstelbaar.

Nu we weer mogen, als is het nog met een maximaal toegestaan 
aantal mensen, maar wel met grotere aantallen koorleden, zing 
ik weer volop mee. Zo ontzettend fijn! Dus nu ook weer snel (na 
25 februari) het kopje koffie samen met elkaar, waar wat mij 
betreft de kerkdeuren wijd open mogen staan om ook ‘niet kerk-
gangers’ uit te nodigen om aan te schuiven. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd.  En vervolgens kijk ik uit naar de Paasvieringen.

Voor velen is het geloof onlosmakelijk verbonden met de kerk-
gang omdat het een plaats van vieren, bezinnen, geloven en 
ontmoeten is in woord, zang en gebaar. Het ‘Welkom terug! We 
hebben jullie gemist’ geldt daarom juist ook voor de kerken. 
Het bestuur maakte en maakt zich vanwege de nu al bijna 2 
jaar durende pandemie ook zorgen om het teruggelopen aantal 
kerkbezoekers. Het gaat inzet vragen van iedereen om weer met 
velen de stap terug naar de kerk te maken. Niet alleen om de 
collectemand te vullen (uitsluitend digitaal doneren is toch onvol-
doende), maar ook om geloven samen met elkaar weer inhoud 
te geven.  

Aan het begin van ieder schooljaar hangen er overal van Veilig 
Verkeer Nederland spandoeken: ‘wij gaan weer naar school’.  Wat 
mij betreft komt daar een spandoek bij: ‘wij gaan weer naar de 
kerk’. U komt toch ook weer? Dan heet ik u met koffie na afloop 
van harte welkom, want we hebben u gemist!

Karin van der Kaaden, bestuurslid parochie Franciscus en Clara en 
Franciscus Federatie

LET OP
De volgende uitgave van Samenstromen is voor twee 
maanden, april en mei. Wilt u hier rekening mee houden 
bij het aanleveren van kopij? Hartelijk dank.

Centrale redactie
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Clara en Franciscus federatie

Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. 0172-609538
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl 

 HH Clara en Franciscus parochiefederatie

Openingstijden:  
Maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 14.00 uur.

Colofon

Redactie
Samenstromen is een uitgave van 
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara 
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,  
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met  
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;  
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en 
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;  
Rijpwetering/Oud Ade.

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-
Kuijf, Bep Verdel, Marieke van Gelderen, Josine 
Verhagen-van Velzen en Hans Broekkamp.

Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend: samenstromen@rkgroenehart.nl

De redactie behoudt zich het recht voor  
om te lange teksten in te korten.

Realisatie: Skrid Media, Rotterdam

Kopij nr. 3 (april/mei 2022) kunt u uiterlijk op 21 
maart aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad 
verschijnt omstreeks 8 april.

De e-mailadressen van de parochiekern- 
redacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk -
Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90 
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: te 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. 06-21441460, ghmbaak@hotmail.com

Langeraar - H. Adrianuskerk -
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67  
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl 
Parochiekernredactie: 
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl

Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk -
Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00  
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101 
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl

Nieuwveen - H. Nicolaaskerk -
Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18 
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. 0172-409637
corinapietersen@casema.nl

Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk -  
Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24  
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. 0172-538291
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
Adm. begraafplaats : ma van 9.30 tot 11.30 tel. 
tel. 071-3312433
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19  
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Secretariaat: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 071-3312190
bepverdel@ziggo.nl

Hoogmade/Woubrugge 
- O.L.V. Geboortekerk - 
Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38 
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: 
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk -   
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118
do. 9.00-12.00 uur, 
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. 0172-507295
abmvdmeer@planet.nl

Rijpwetering/Oud Ade 
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk -
Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37 
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk  
Oud Ade-Rijpwetering
Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88  
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk - 
Oud Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. 071-5018278
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Parochiekernredactie: via secretariaat

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara          H. Franciscus
06-11853352      06-25447348

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas      Kapelaan van Paassen
06-17272318     06-30678369
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JONGEREN
Mocht je nu geïnspireerd zijn door dit verhaal en meer 
willen weten, is het gelukkig niet nodig om de Atlantische 
Oceaan over te steken. Voldoende is om de trein naar 
Tilburg te pakken, de geboortegrond van Peerke. Hier 
kan je in het Museum voor Naastenliefde alles over hem 
te weten komen.   

Nieuwe redactieleden gezocht!
De jongeren redactie wordt door mij (Meg van der 
Hoorn) en Yoran van der Pijl gedraaid met heel veel 
liefde. Yoran verzorgt de leuke verhalen, podcast recen-
sies en andere activiteiten terwijl ik als vliegende keep de 
gaatjes dichtloop. De Jongeren pagina heeft ons door de 
jaren heen veel nieuwe inzichten en kennis opgeleverd 
(en we hopen jullie natuurlijk ook). Met twee man sterk 
is de jongeren redactie echt niet compleet. Aankomende 
periode zijn Yoran en ik allebei druk met stage en kun-
nen wij niet elke maand in het geloof en de geloofsge-
meenschap duiken. Daarom zijn wij op zoek naar wat 
enthousiaste mensen die de pagina willen overnemen. 
Heb jij nou altijd al willen schrijven voor publiek? Of heb 
je echt een gave rubriek in gedachte? Mail dan naar 
Samenstromen@rkgroenehart.nl.

Peerke Donders
Gedurende mijn tijdelijke verblijf 
(voor stage) in Suriname, kan ik ook 
meteen een kijkje nemen in een 
nieuwe Katholieke Keuken. Suriname 
heeft een rijke katholieke cultuur, 
vandaag de dag is meer dan 20% 
van de bevolking katholiek. Over het 

hele land zijn katholieke kerken verspreid, met 
als kers op de taart de H.H. Petrus & H.H. Paulus Kathe-
draal in Paramaribo. Deze basiliek is, samen met de An-
glicaanse St. Joris kathedraal in Georgetown, Guyana, de 
grootste houten kerk van Zuid Amerika. Naast het prach-
tige houten interieur is het ook de rustplaats van Zalige 
Peerke Donders. En juist over hem gaat deze column. 

Peerke, of Petrus, was van arme komaf maar kon dankzij 
een lokale pastoor toch aan de slag als knecht bij het se-
minarie. Uiteindelijk werd hij door zijn geloof zelfs toege-
laten tot het seminarie en mocht hij gaan studeren voor 
het priesterschap. Tijdens zijn studie aan het seminarie 
in Haaren kwam bisschop Grooff uit Suriname over. Doel 
van het bezoek was om priesters te vinden voor de, toen 
nog, Nederlandse kolonie. Voor dit avontuur was Peerke 
de enige die zich aanbood en in 1842 vertrok hij na zijn 
wijding naar Paramaribo. Eerst hielp hij mee met de pa-
rochie in Paramaribo, maar na een tijdje werd hij overge-
plaatst naar een missiepost in de jungle. In de binnenlan-
den hielp hij veel mee met de verzorging van leprozen en 
andere zieken. Na jarenlang in het binnenland te hebben 
gewerkt kon hij na zijn zeventigste terug naar Parama-
ribo. Na zijn overlijden in Paramaribo werd hij uiteindelijk 
bijgezet in een praalgraf in de kathedraal.

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


