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De Samenstromen staat weer vol met activiteiten rondom Pasen en in voorberei-
ding op Pinksteren. Verder treft u een bijzondere Ontmoeting aan met Aad Otto 
en Tom Zuijdervliet. Beide heren nemen afscheid binnen de federatie en voor die 
gelegenheid hebben ze elkaar geïnterviewd. Namens de redactie bedanken we hen 
voor alles wat zij voor de Samenstromen hebben betekend. Gelukkig blijft Tom nog 
interviews schrijven voor de rubriek Ontmoeting.

Let op: Deze Samenstromen is een dubbel nummer, bewaar hem dus goed. Wij 
wensen u veel leesplezier.

Namens de Centrale redactie
Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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EERLIJK 
Mijn beste vriend is overleden. Hij had beenmergkanker. We kenden elkaar al 
bijna zestig jaar. Hebben lief en leed gedeeld. Hielpen mee met de opvoeding 
van elkaars kinderen. We waren de reserve vaders van de kinderen van de 
ander! Gingen samen op vakantie, speelden spelletjes, kaartspellen, bordspellen 
en MahJong. Waren gelukkig met het feit dat onze kinderen maar ook onze 
kleinkinderen vrienden werden van elkaar. Én dat zij het plezier in spelletjes 
spelen met elkaar hadden overgenomen. Als wij bij elkaar zijn is de eerste vraag 
van de kleinkinderen: ‘Gaan we een spelletje doen?’ Daar kunnen de tablets en de 
computers en de telefoons niet tegenop! Drie generaties vrienden. Hoe bijzonder 
is dat. 

We leefden intens met elkaar mee de afgelopen twee jaar. Mijn kanker is genezen. 
Die van hem werd zijn dood. Bloedtransfusies hielpen hem af en toe er weer 
even bovenop. Het werd een gebed zonder end. We zijn blij dat hem een lange 
lijdensweg bespaard is, maar hadden hem ook graag genezen gezien. Waarom ik 
wel en hij niet. Is dat eerlijk? Ik heb er geen antwoord op. 

Er zijn dingen die wij niet kunnen begrijpen. Toen ik bestraald werd zag ik een 
jongen van hooguit 15 jaar die ook bestraald moest worden. Zijn kale hoofd was 
de zichtbare bijwerking. Hij had pas 15 gezonde jaren achter zich, ik al 75. Is dat 
eerlijk? Ik weet het niet.

Onze kleinkinderen hadden een opa en een reserve opa. Zij werden op jonge 
leeftijd al geconfronteerd met ziekte en nu ook met de dood. Is dat eerlijk? Wie zal 
het zeggen.

Ik geloofde dat het met mij goed zou komen en dat gebeurde. Mijn vriend legde 
zich er bij neer en had er vrede mee dat hij niet oud zou worden, maar het ging 
sneller dan we dachten. Kwestie van geluk of pech, of is het een vertrouwen dat 
het goed is zoals het is? Zal het voor mijn vriend nu duidelijk zijn? Misschien laat hij 
het mij nog weten als de Hemel het hem heeft verteld.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 

FRANS & KLAAR
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doorleefd dat Hij de zonden van alle men-
sen op zich heeft genomen. Voorwaar 
géén eitje! Om dat een beetje te kunnen 
begrijpen volstaat de wetenschap niet 
maar hebben wij ons gelóóf nodig en ook 
dát is geen eitje!

Maar…met Jezus’ lijdensweg was Zijn ver-
haal niet af. Hij heeft, na Zijn sterven aan 
het kruis, de dood overwonnen door eruit 
op te staan. Wie gelooft en alle facetten 
van het lijden, dood en verrijzenis tot zich 
te laten doordringen, heeft alle reden het 
paasfeest zo uitgebreid te vieren en te be-
seffen: er kan geen Pasen zijn zonder het 
kruis van Goede Vrijdag, bij Jezus, noch in 
ons eigen leven.

Door Zijn levenshouding is Jezus voor ons 
hét voorbeeld geworden van de mens 
die na het aardse leven en dood een 
toekomst mag verwachten in de hemel, 
waar het leven vrij is van pijn, verdriet en 
zorgen. Wie ooit heel diep gegaan is op 
zijn of haar levensweg, en daaruit is opge-
krabbeld, kan zich enigszins voorstellen 
wat de belofte van Christus inhoud dat 
wij eens mèt Hem mogen verrijzen. 
Zó mag Pasen voor ieder van ons het 
feest van hernieuwd leven zijn. 

Zalig Pasen en geweldige, vreugdevolle
dagen toegewenst!
Kapelaan Van Paassen

Het zal hopelijk niemand verbazen dat we 
ook in de kerk Pasen vieren. Dat we de 
deuren weer zo wijd mogelijk open gooi-
en en de kerken met liefst veel bloemen 
versieren (of is dit teveel mijn Westlands 
bloed wat me dat beeld voor ogen haalt?). 
Meer nog dan het paaseieren zoeken en 
het nieuwe voorjaar, herdenken we in 
aanloop naar Pasen het lijden en sterven 
van Jezus. We kijken terug op Zijn lijdens-
weg en hoe Hij daarmee is omgegaan. 
Het zou zomaar kunnen zijn dat mensen 
denken dat dit enkel en alleen maar een 
verdrietig gebeuren is, rondom een man 
die het beste met iedereen voorhad, al 
wist Hij dat Hij met zijn houding het Tem-
pel-establishment en de zetbaas van de 
Keizer tegen zich in het harnas joeg.

We zullen horen dat Zijn moeder en nog 
maar enkele mensen onder het kruis 
staan terwijl Hij aan dit martelwerktuig is 
gespijkerd. De meeste van zijn vrienden 
hebben Hem op dat moment verlaten; 
gevlucht of ondergedoken uit angst voor 
hun eigen geloofsgenoten! Het zijn geen 
heldenverhalen, maar verhalen van 
angst, onrust, (mede-) lijden en verdriet. 
Wat zou u/jij doen?

Sinds die tijd, zo’n tweeduizend jaren ge-
leden, lijkt er soms nog weinig veranderd. 
Vele oorlogen zijn gevoerd en wórden 
gevoerd. Ook nu worden mensen onte-
recht beschuldigd, onschuldig gevangen 
gezet en/of gemarteld, moeten vluchten 
of lijden omdat ze de moed hebben om 
het onrecht aan te klagen. Als het hierom 
gaat staat de wereld in feite in brand en is 
het nog net zo erg als wat er toen gebeur-
de rondom Golgotha. Zijn leven raakt 
hiermee aan ons leven! Daarom blijven 
we dat lijden van Jezus tot op de dag van 
vandaag gedenken. Niet voor één minuut 
of één dag maar een week lang! 
Dat is omdat Jezus iets heeft gedaan wat 
niemand anders vóór of na Hem heeft 
gedaan. Ook Hij was een mens van vlees 
en bloed, met Zijn vreugden (denk aan de 
Bruiloft van Kana), Zijn angsten (in de Hof 
van Olijven) en verdriet (bijvoorbeeld om 
de dood van Lazarus, Zijn vriend). Jezus, 
heeft met Zijn lijden en dood gezegd èn 

Pasen!

Pastoraal

Ongetwijfeld hoopt iedereen 
dit jaar op mooie paasdagen, 
waarbij de horeca open is en de 
pretparken toegankelijk. We zijn 
er wel weer aan toe na twee jaar 
behelpen! Er zullen ook mensen 
zijn die uitzien naar fijne fami-
liebijeenkomsten. Paaseieren 
zoeken èn vinden, uitgebreid 
eten met elkaar. Pasen is het 
voorjaarsfeest bij uitstek! 
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Goede Week en Pasen
Als deze editie van Samen-
stromen in de bus valt, staan 
we op het punt om de be-
langrijkste tijd van het ge-
loofsjaar te beleven: Goede 
Week en Pasen. 

We beginnen met Palm-
zondag waarin we al direct 
te maken krijgen met de 
wispelturigheid van de 
mens. Op het ene moment 
staan de mensen Jezus nog 
enthousiast toe je juichen: 
'Hosanna in den hoge', om 

op het volgende moment te roepen: 'Kruisig hem, kruisig 
hem'… Het is sowieso een bijzondere viering: met processie, 
palmtakjes, en vaak met kinderen die Palmpaastokken heb-
ben gemaakt. 

Vanaf donderdag volgt dan het 'Paastriduüm'. Op Witte Don-
derdag het 'Laatste Avondmaal': Jezus is voor het laatst met 
zijn leerlingen aan tafel. Vooraf wast Hij hun voeten als teken 
van dienstbaarheid. Dan, tijdens de maaltijd, klinken die bij-
zondere woorden: 'Doet dit om mij te gedenken'. Hij geeft 
zichzelf in het brood en de wijn. De volgende dag, op Goede 
Vrijdag, staan we ’s avonds stil bij Jezus’ lijdensweg en zijn 
dood aan het kruis. We vereren het Kruis waaraan hij geleden 
heeft. Om dan op de vooravond van 'de derde dag', op zater-
dagavond, in de paaswake zijn verrijzenis te vieren: Hij is niet 
langer dood, Hij leeft!

Zoals we al heel wat jaren gewend zijn, vieren we het Triduüm 
in de twee parochiekerken: de Petruskerk in Roelofarends-
veen en de Adrianuskerk in Langeraar. Zo kunt u op dezelfde 
plek, met dezelfde voorgangers, het hele Triduüm meema-
ken: drie vieringen, op drie achtereenvolgende dagen, die 
samen één geheel vormen. U bent van harte welkom, ook als 
het niet 'uw eigen kerk' is. 
Daarnaast wordt er in de meeste parochiekernen op Goede 
Vrijdag ’s middags om 15.00 uur traditiegetrouw de kruisweg 
gebeden. 

En, speciaal voor gezinnen met kinderen, is er op de 
zaterdagavond in zowel Oud Ade als Nieuwkoop een 'vroege 
paaswake' om 19.00 uur.

Ik wens u allen een hele mooie Goede Week en alvast een 
Zalig Pasen toe!

Pastoor Jack Glas

Opvang Oekraïense vluchtelingen
De opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne komt ook in 
onze parochie op gang. In Roelofarendsveen, in Nieuwkoop, 
in Langeraar (tegenover de kerk) worden groepen 
opgevangen.

Alle binnenkomers krijgen een lijst met al onze kapellen en 
gebedsplaatsen. Wij gaan ze uitnodigen om in Langeraar 
en Roelofarendsveen het H. Triduüm mee te vieren. En wij 
nodigen ze uit om in de verschillende dorpen naar de kerk te 
gaan.

En verder gaan we zien wat wij kunnen doen. Bent u uit 
Nieuwkoop en Kaag en Braassem, meld u aan als kerkelijk 
vrijwilliger bij uw parochiekern of bij mij. (gegevens zie 
kerkblad)

U kunt ook bij de gemeente u aanbieden voor allerlei hulp. 
(Zie de websites van de gemeente) 

Onderstaande brief krijgen alle opgevangen Oekraïners in 
hun taal toegezonden;

Parochiefederatie

Clara & Franciscus Parochiefederatie 

Lief mens uit de Oekraïne   

We heten je welkom in onze Rooms Katholieke kerk. Je bent 
hier niet zomaar. Het is afschuwelijk wat je hebt meegemaakt. 
Wat een kwaad is er in de wereld. 

Veel mensen zetten zich voor jullie in. Maar we kunnen het niet 
alleen. Wij moeten God blijven bidden om kracht en troost. 
Jezus Christus heeft ons de Heilige Geest beloofd, de Trooster 
en Helper.

God laat de wereld niet los. Ook niet als mensen er een puin-
hoop van maken. De naam van God is
IK ZAL ER ZIJN (JHWH) 
Die Naam heeft Jezus zichtbaar gemaakt.
Die Naam geldt ook voor ons. God is er op mooie momenten 
en op slechte momenten. God is er in gezondheid en ziekte. 
God is er in leven en sterven.

Als u op de hoogte wil zijn wanneer en waar de kerkvieringen 
zijn, stuurt u dan een email (in het Engels) naar 
info@rkgroenehart.nl.

Ook kunt u een WhatsApp sturen naar 
diaken André van Aarle, tel. 06-21693267.
God zegent U.
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De geheimen van de Goede Week 

Witte Donderdag

“Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, 
verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.”

Paulus aan de Korintiërs (1 Kor. 11, 26)

Op Witte Donderdag vieren wij dat Jezus zichzelf aan ons 
wegschenkt. Paulus schrijft erover aan de christenen in de 
Griekse havenstad Korinthe. Hij heeft het ook van horen zeg-
gen. Hij was er zelf niet bij. Hij schrijft hoe Jezus, tijdens de 
laatste maaltijd met zijn leerlingen, brood nam en dat Zijn 
lichaam noemde, een beker wijn liet rondgaan en zei: “Dit is 
het nieuwe verbond in mijn bloed”. 

In brood en wijn geeft Jezus Zijn leven uit handen voor ons. 
Hij wordt onze leeftocht – brood voor het leven, wijn van de 
vreugde. Zo dicht wil Hij bij ons zijn. Maar Zijn nabijheid heeft 
een hoge prijs. Toen Hij brood en wijn nam, wist Hij dat Zijn 
leven groot gevaar liep. Hij gaf Zijn leven, het kostte Jezus 
alles. 

Paulus schrijft dat dit geven niet eenmalig was. En het is niet 
alleen voor tóen bij dat laatste avondmaal. Of alleen dáár in 
Jeruzalem. Of enkel voor wie erbij waren. Nee, die zelfgave 
van Jezus is ook hier en nu. Iedere keer wanneer wij eucharis-
tie vieren, wordt het weer helemaal waar voor ons. Ook dan 
geeft Jezus zichzelf aan ons. 

Door zo te vieren zeggen wij God dank en weten wij Jezus 
levend in ons midden. Dit gedenken doen wij totdat Jezus 
terugkomt. Daarom is deze dag wit van kleur. Het is de kleur 
van dankbaarheid om zoveel liefde voor ons.

19.00 uur Vieringen in de H. Petruskerk, Roelofarendsveen 
en H. Adrianuskerk, Langeraar.

Goede Vrijdag 

“Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden 
gebroken. De straf die Hij onderging bracht ons vrede, zijn 
striemen gaven ons genezing.”

de profeet Jesaja (53,5)

Jezus sterft aan het kruis. Hij heeft niets gedaan om dat te 
verdienen. Hij is onschuldig. Hij heeft in woord en daad men-
sen laten zien dat God liefde is. Hij heeft zieken genezen, ge-
vangenen bevrijdt, mensen opgericht. 

Tot wie klem zaten in zonde en schuld, zei Hij: “Ik spreek je 
vrij. Je bent vergeven. Ga heen en zondig niet meer”. 
Jezus, sterft zoals Hij geleefd heeft; trouw aan God, zijn lijden 
geduldig dragend en biddend voor wie Hem doden.
Je zou kunnen denken dat het een tragisch afloop is van het 
leven van een goed mens. Dat Jezus één van de vele slachtof-
fers is van onze mensengeschiedenis. 

En toch is hier veel meer aan de hand. Want het is heel an-
ders dan wij gewoonlijk denken. De dood van Jezus heeft een 
diepe zin. Alles komt door zijn sterven in een ander licht te 
staan. God zet het in Zijn licht en maakt de kruisdood tot een 
nieuw begin voor alle mensen. Want Jezus stierf voor ons. Wij 
mensen hoeven niet langer gebukt te gaan onder onze zon-
den en fouten, mislukkingen en fiasco’s. God heeft in Jezus 
voorgoed laten zien dat Zijn liefde groter is dan al ons falen. 
Dankzij Jezus wordt ons alles vergeven en kunnen wij vrij uit 
leven. Dit geheim is groot.

19.00 uur Vieringen in de H. Petruskerk, Roelofarendsveen 
en H. Adrianuskerk, Langeraar.

Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker



6     www.rkgroenehart.nl

Stille Zaterdag  

"We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, 
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opge-
wekt, een nieuw leven te leiden.” 

Paulus aan de Romeinen (6, 3-4) 

Op deze Stille Zaterdag houden we de adem in. De verschrik-
king van het lijden is nog steeds daar. De vreugde en de 
opwinding van een nieuw begin, nieuw leven is nog ver te 
zoeken. Er is geen uitzicht.

We grijpen terug op oude verhalen van redding en het eeu-
wigdurend Verbond tussen God en mensen. We vertellen 
over het wonder van de schepping zelf, de doortocht van de 
Israëlieten door de Rietzee, de bemoedigende woorden van 
profeten.

Verhalen die ons op het spoor van de hoop zetten: de ver-
nietiging, de dood is niet het einde. Hoe dan ook, we zullen 
opstaan!

De doop, het onderdompelen, is daarvan een sprekend 
beeld. De oude mens gaat ten onder, de nieuwe mens ver-
rijst… Daaraan worden we herinnerd in de viering van de 
paaswake, dat we nieuwe mensen worden.

19.00 uur Paaswake met kinderwoorddienst in de OLV He-
melvaartkerk, Nieuwkoop 

 en H. Bavokerk, Oud Ade.
21.30 uur Paaswake in de H. Petruskerk, Roelofarendsveen 

en H. Adrianuskerk, Langeraar.

Paasmorgen

“Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, 
kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor 
het graf was weggehaald.”

Evangelie van Johannes (20,1)

Donker was het nog. Niet alleen in de natuur maar ook in 
Maria van Magdala. De gevangenneming, de veroordeling, 
het lijden en sterven van rabbi Jezus hebben alles donker 
gemaakt. Velen van ons hebben het ook ervaren, verbijstering 
en verdriet ontnemen ons het licht…, het uitzicht…
Maria keert terug naar het graf. Het enige wat ze kan doen, 
nu de beperkingen van de sabbat voorbij zijn, is zijn bescha-
digde lichaam wassen en verzorgen.

Maar de steen is weggehaald en het graf is leeg…  Het donke-
re verdriet wordt intense schrik. En ook de andere leerlingen 
die ze erbij haalt, weten niet wat ervan te denken.
De opstanding van Jezus Christus is een groot geheim, dat 
zich niet meteen prijsgeeft maar in stukjes en beetjes zich laat 
ontdekken. Bijvoorbeeld daar waar het raakt aan onze eigen 
ervaringen, als door een geduldig en liefdevol luisteren, het 
donker wat lichter wordt, een steen van ons hart wordt ge-
haald en de hoop gloort.

En in wat wij als christenen zeggen en zwijgen…, doen en la-
ten…, Jezus Christus aan het licht zal komen. 
Dan staat Hij op in jou en mij. 

9.15 en 11.15 uur   In alle kerken Hoogfeest van Pasen.

Clara & Franciscus Vieren

ZZaatteerrddaagg  99  aapprriill  
H. Adrianuskerk in Langeraar 

 

MMiiddddaagg  vvaann  BBaarrmmhhaarrttiigghheeiidd  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- 13.30 uur korte gebedsviering. 
- Stilte en aanbidding H. Sacrament. 

- Workshops met o.a. kunst, tekst en gebed. 
- Gesprek. 

- Sacrament van boete en verzoening. 

 

 

 

Heilige Adrianus | Langeraarseweg 90 | 2461 CL Langeraar 

Ik wil nú verrijzen
Indien verrijzenis en leven

alleen maar zaligheid 
na ’t laatste einde is,

wie zal mij troosten dan
vanavond als het donker wordt?

Ik kan niet wachten
tot de laatste nacht

om op te staan
uit wat mij bedroeft.
Ik speur naar God

in kleine sporen voor mij uit,
in mensen die mij hoop influisteren.

Ik zal mij onderweg
wat oefenen in verrijzenis
en lamgeslagen mensen
helpen rechtop te staan.

Marcel Weemaes, in “Van Titus Brandsma tot Edith Stein. 
Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren.” 

www.adveniat.nl.
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OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
Vastenactie en noodhulp Oekraïne 

Uit Lviv ontving Vastenactie 
een indrukwekkend video-in-
terview met een alleenstaande 
moeder uit Charkov die in eer-
ste instantie niet wilde wijken 
maar uiteindelijk toch met haar 
dochtertje en kat moest vluch-
ten voor de bombardemen-
ten. Er was nauwelijks tijd om 
kleding of andere spullen mee 
te nemen. Zij hebben dankzij 
de inzet van vrijwilligers nu 
een opgeknapte, eigen kamer. 
Hier zijn ze voorlopig veilig 
en worden ze opgevangen en 
geholpen.

Ook ontvingen we berichten uit Lviv, waar vrijwilligers een 
noodhospitaal hebben ingericht voor mensen die gewond 
raakten door het oorlogsgeweld. Met onze bijdrage zijn onder 
andere medicijnen en verbandmiddelen aangeschaft. Daar-
naast worden twee leegstaande gebouwen geschikt gemaakt 
voor de opvang van ongeveer 400 vluchtelingen uit Oost-
Oekraïne.

Vastenactie heeft financieel bijgedragen aan de medicijnen 
en verbandmiddelen en aan het inrichten van de opvang voor 
vluchtelingen.

De gezamenlijke MOV-groepen

Ontheemd 
Betekenis: uit vertrouwde omgeving verjaagd of weggevoerd worden.

Dit gebeurde al  eeuwen gelden met  de ballingschap van 
het volk Israel dat na de val van Jeruzalem meegnomen werd 
naar Babel. 

Tegenwoordig raken nog steeds vele mensen ontheemd  op 
verschillende plekken op de wereld. Door oorlogen zoals in 
Oekraïne, maar b.v. ook in Guataemala. In dit campagneland 
van de Vastenactie werden Maya- en boerenfamilies met 
geweld van hun land verdreven door gewapende troepen,  
politie met honden en enorme bulldozers en vrachtwagens.
De gewassen en huizen van de families werden in brand ge-
stoken, mensen werden vermoord of raakten gewond . Hun 
huizen en kleinschalige landerijen moeten plaatsmaken voor 

plantages, mijbouw of grote waterkrachtprojecten.  Een trau-
matische ervaring die diepe sporen heeft achtergelaten en 
families letterlijk met lege handen achterliet. 

Vastenactie zorgt ervoor dat deze families met behulp van de 
mensenrechtenorganisatie Copae goede juridische bijstand 
krijgen en hun recht kunnen krijgen. Ook worden ze geholpen 
om weer toegang te hebben tot schoon water (met water-
filters) of extra inkomsten door bijv. bijen te houden (met 
bijenkorven) of gezamelijk land te pachten om andere gewas-
sen te kunnen telen, zoals o.a. kardemon, mais en koffie. Ook 
krijgen ze trainingen hoe ze goed voor zichzelf, hun land en 
hun dieren kunnen zorgen. 

Wilt u meehelpen om de rechten van tienduizenden mensen 
veilig te stellen zodat ze een veilige, vredige plek zullen hebben.

NL21 INGB 0000 005850 
t.n.v. Vastenactie Den Haag.

M.O.V. Tineke Uijttewaal

Gebed voor Oekraïne 

God,
met lege handen sta ik voor U.

Onmachtig ook,
nu het ene land het andere binnenvalt.

Mijn longen zitten vol lucht om woorden te schreeuwen,
maar mijn mond kan alleen het woord vrede vormen.

Met lege handen sta ik hier voor U.
Zend uw Geest van Wijsheid:

dat zij het inzicht geeft aan hen die dit geweld kunnen stoppen.
Zend uw Geest van Kracht:

dat zij hen die beslissingen kunnen nemen,
de moed geeft de vredesweg te kiezen.
Zend uw Geest van Barmhartigheid:

dat mensen elkaar als mens kunnen blijven zien,
en met barmhartigheid blijven behandelen,

dat angst, woede en haat niet de raadgevers zijn.
En,

God,
zend uw Geest van Troost:

dat zij aan iedereen uw ontferming mag laten voelen
die geraakt wordt door de oorlog en het geweld.

God,
dat vraag ik U.

Amen.

Bron: Katholiek.nl
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Aad Otto stopt per 1 mei 2022 als bestuurslid van    de Heilige Clara parochie, Tom Zuijdervliet stopt 
 per dezelfde datum als coördinator van het centrale       federatiesecretariaat. Samen kijken ze terug en vooruit.

Beste Aad,

Dat was schrikken in Langeraar: jouw vertrek naar Roelofarendsveen?
Ja, dat was inderdaad wel een dingetje. Na 65 jaar wonen in Papenveer/Langeraar verhuisden mijn vrouw Gonny en ik in februari 2021 
naar Roelofarendsveen. We woonden nog prima in Langeraar maar alle kinderen waren het huis uit en om dan te blijven wonen in een 
huis met vijf grote slaapkamers was niet nodig. Bovendien gingen we op zoek naar een woning met alles gelijkvloers en zo kwamen we 
in Roelofarendsveen terecht. Ook een dorp met veel zelfde kenmerken als Langeraar. We wonen nu in een prachtig appartement met 
een groot buitenterras. Als ik buiten sta en ik kijk uit over het Braassemermeer zie ik de statige H. Adrianuskerk staan. Dat geeft elke 
morgen een goed gevoel.

Blijf je nog betrokken bij Langeraar?
Ja, nog genoeg. In Langeraar blijf ik gewoon weekend-koster. Ik blijf tennissen in Langeraar en blijf betrokken bij voetbalclub Altior. 
Bovendien wonen mijn broer en zus nog in Langeraar dus die banden blijven bestaan. En op de fiets via het pontje in Oude Wetering 
of het Paddegat ben je zo in Langeraar bij vrienden. Toch willen we ook in Roelofarendsveen inburgeren, we hebben inmiddels beiden 
vrijwilligerswerk gevonden. Gonny is vrijwilligster in het nieuwe gebouw van Dagelijks Leven bij de markt en ik ben secretaris van 
Stichting Hospice Amandi. Heel mooi en dankbaar werk.

Waarom stop je als bestuurslid (je termijn is nog niet afgelopen)?
In de reglementen van het bisdom Rotterdam staat dat een bestuurslid van een parochie ook daadwerkelijk in de parochie moet 
wonen. Ik kan me daar heel goed in vinden omdat op die manier de betrokkenheid tussen bestuur en kerkgemeenschap gewaarborgd 
blijft. Toen ik dus verhuisde van Langeraar naar Roelofarendsveen heb ik dit kenbaar gemaakt aan het bisdom. Op verzoek van de 
overige bestuursleden heeft het bisdom mij ruim een jaar dispensatie gegeven om een aantal zaken 
af te handelen en zorgvuldig een opvolger als vicevoorzitter te zoeken. Als einddatum van de 
dispensatie is 1 mei 2022 afgesproken en daarom ga ik het parochiebestuur H. Clara verlaten.

Hoe zien de komende jaren er voor je uit?
De komende twee jaar ben ik druk met mijn bestuursfunctie binnen de Rotary. Per 1 juli 
2022 word ik gouverneur van het District Midden-Nederland en verantwoordelijk voor 77 
Rotaryclubs. Dit brengt heel wat werk (zowel nationaal als internationaal) met zich mee. Ik 
doe dit met veel plezier omdat ik tijdens mijn werkzame leven in het hoger onderwijs heel 
veel gebruik heb kunnen maken van de Rotary, zoals bij bijzondere presentaties en 
bedrijfsbezoeken. Daarnaast ben ik een enthousiast golfer en sta ik twee keer in de week 
op de golfbaan in Liemeer. Naast het secretariaat van Stichting Hospice Amandi en 
wandelen/fietsen is er ook nog genoeg tijd om heerlijk met mijn kleinkinderen om te 
gaan. Kortom, ik heb nog geen moment na mijn pensionering gedacht: “Wat zal ik nu 
eens gaan doen?”

Wat geef je de kerk mee?
De afgelopen 7 jaar zijn er best een aantal veranderingen geweest. Naast corona 
heb ik gezien dat veel lokale parochiekernen het toch soms nog moeilijk vinden 
om te schikken in de gemaakte afspraken. Ik hoop dat de wederzijdse afstemming 
nog beter zal worden. Verder zitten we op dit moment midden in het proces van 
de Toekomstvisie op de kerkgebouwen. Alle kernen hebben een Vitaliteitsmonitor 
ingevuld en gezamenlijk gaan we kijken hoe we in de toekomst in onze parochie 
met de kerkgebouwen omgaan. Ik wens iedereen heel veel wijsheid om hier 
verantwoorde keuzes in te maken en te accepteren. Ik ben dankbaar voor alle jaren 
samenwerking en ondersteuning en wens onze parochie H. Clara alle goeds in de 
toekomst.

Aad, het allerbeste!
Groeten, Tom

"Als ik buiten sta, 
zie ik de statige 

H. Adrianuskerk"
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Beste Tom,

Hoe ben je 11 jaar geleden in deze functie terecht gekomen?
Ik was in die tijd lid van het parochiebestuur van Noorden, toen nog een zelfstandige parochie. Als bestuurslid begeleidde ik het 
project Samenwerking Geboden 2, de fusie van de zes kerken van Federatie De Regenboog tot de Heilige Clara parochie in 2011. 
Twee jaar eerder gingen mijn toenmalige werkgever, de ABN AMRO Bank, en ik in goed onderling overleg uit elkaar. Ik pakte als 
zzp’er af en toe een klus op, zoals enkele jaren hoofdredacteur van een sportblad. En zag een advertentie voor een vacature voor 
twee ochtenden in de week op het centrale secretariaat van de federatie, solliciteerde en werd aangenomen. Daarmee was mijn 
werkweek alweer aardig gevuld.

Waarom stop je op het centrale secretariaat?
Ik liep er al een tijdje mee rond. Ik heb sinds twee jaar pensioen en AOW. Moet ik over een paar jaar als zeventiger nog steeds een 
betaalde job hebben? Ook al is het maar voor twee dagdelen? Bovendien wil ik mijn vertrek in eigen hand houden. Weggaan op 
eigen initiatief en niet wachten tot het moment dat het bestuur zegt: “Zuijdervliet, je laat zo langzamerhand toch wat dingen liggen, 
wordt het niet eens tijd dat je vertrekt?”

Wat zijn in de afgelopen 11 jaar de grootste veranderingen geweest in de federatie en de beide parochies?
Voor de ‘buitenwacht’ en de gewone parochianen is er op het eerst gezicht weinig veranderd. Alles gaat gewoon door, elk weekend 
kunnen ze nog naar een kerk die helaas steeds leger wordt. Maar zo lang zal dat niet meer vanzelfsprekend zijn. Gelukkig zie je 
op bestuurlijk en pastoraal niveau dat lokale kerken steeds meer samenwerken. Aan de ene kant moeten ze wel, want het wordt 
steeds moeilijker om voldoende en gekwalificeerde vrijwilligers te vinden voor besturen, commissies en werkgroepen. Maar men 

ziet ook dat met elkaar samenwerken loont.

Waar ben je trots op wat gerealiseerd is?
Ik had er altijd moeite mee dat bij een kerk veranderingen langzaam en moeizaam gaan. 
Daar ben ik te ongeduldig voor. Het is vaak twee stapjes vooruit en weer een stapje terug. Op 
zich begrijpelijk, want je hebt te maken met een heleboel goedbedoelende vrijwilligers die je 

allemaal mee moet krijgen. Maar uiteindelijk kom je dan toch vooruit. Neem bijvoorbeeld de 
actie Kerkbalans. Tien jaar geleden begonnen we te kijken hoe we de lokale kernen konden 

‘ontzorgen’, dus centraal doen wat centraal kan en lokaal doen wat lokaal moet. Dat ging 
moeizaam, want ‘we doen het al heel lang op deze manier en dat gaat toch goed?’ Vanaf 

vorig jaar zie je echter dat de samenwerking zijn vruchten begint af te werpen, daarbij wil 
ik zeker de ondersteuning en gedrevenheid van enkele beheercommissie-leden van de 
kernen Nieuwveen en Roelofarendsveen benadrukken. Het resultaat zien we: tot nu toe 
dit jaar een mooie opbrengst van de actie Kerkbalans. Ook de corona-tijd liet zien dat er 
meer mogelijk is dan je denkt. Er kwamen livestreams van de vieringen, vergaderingen 
werden efficiënter (deels online). Soms heeft iets onbedoeld een zetje nodig.

Hoe zien de komende jaren er voor je uit?
Zoveel zal er niet veranderen, ik werkte per slot van rekening maar twee dagdelen. 
Hopelijk is corona achter de rug en kan ik het leventje van een paar jaar geleden weer 
oppakken. Meer gaan fietsen, ook in clubverband met mijn Vinkeveense vereniging 

TTC De Merel. Theater- en museumbezoek. Ik wil alle landen en hoofdsteden in Europa 
bezocht hebben (Oekraïne heb ik gelukkig al). En elk jaar naar het heerlijkste land van de 
wereld gaan: Italië.
Verder heb ik nog enkele vrijwilligersfuncties zoals bij het TechniekHuis in Nieuwkoop. En 
zo zal mijn tijd alweer aardig gevuld zijn. Maar als ik de parochiefederatie of het bisdom 
kan helpen met een tijdelijke klus: ze kunnen altijd bellen.

Tom, geniet ervan!
Groeten, Aad

Aad Otto stopt per 1 mei 2022 als bestuurslid van    de Heilige Clara parochie, Tom Zuijdervliet stopt 
 per dezelfde datum als coördinator van het centrale       federatiesecretariaat. Samen kijken ze terug en vooruit.

Clara & Franciscus Ontmoeting

"De corona-tijd liet 
zien dat er meer 
mogelijk is dan je 

denkt"
Foto's: Femke Looman
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Eucharistisch Gebed
De taal van het eucharistisch gebed is niet altijd eenvoudig. Maar 
zoals voor zoveel dingen in het leven geldt, vraagt ook het be-
grijpen van gebeden om enige training. Met onze houding in de 
liturgie versterken we onze dialoog met God. Daarom deze keer 
een combinatie van geestelijke en lichamelijke liturgische gym-
nastiek. 

Aan het begin van het vieren van de eucharistie klinken altijd 
dezelfde woorden met een diepe betekenis. Het gaat dan om 
de openingsdialoog, de oproep om ons voor te bereiden op het 
grote dankgebed. U kent ze waarschijnlijk wel:

De Openingsdialoog
De Heer zij met U.     
En met uw geest. 
Verheft uw hart.     
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Deze woorden in onze traditie gaan terug tot de eerste eeuwen 
van het christendom. De dialoog heeft de bedoeling de vierende 
gemeenschap voor te bereiden op wat komt. De gelovigen ne-
men bij deze oproep tot gebed de staande houding aan, om met 
hart en ziel deel te nemen aan de eucharistie. Het gaat daarbij 
zowel om een innerlijke als een uiterlijke houding. 

De priester zegt ‘De Heer zij met u’, waarmee wordt gevraagd of 
de Heer bij ons komt. Het gaat bij de Eucharistie tenslotte om de 
ontmoeting tussen ons en de Heer. Zonder de aanwezigheid van 
de Verrezen Heer vindt geen Eucharistie plaats. 
Het antwoord dat we geven ‘En met uw geest’ is dat we ons ver-
trouwen geven aan de Voorganger om namens ons met God te 
communiceren; dat hij door zijn innerlijke houding in staat is het 
aardse achter zich te laten en zo het contact met God op een 
intense manier tot stand te brengen.

De volgende oproep van de Priester, ‘Verheft uw hart’, is enigs-
zins vergelijkbaar met de woorden die je bij een loopband op het 
vliegveld hoort: ‘Mind your stap’. Deze woorden vragen om een 
actieve, innerlijke oplettende houding.  

Met ons antwoord ‘Wij zijn met ons hart bij de Heer’ richten we 
onze blik op het priesterkoor om te getuigen dat we Gods komst 
en aanwezigheid verwachten in de eucharistische handelingen. 
Ons leven wordt op die manier verbonden met God die ons 
aankijkt door het gelaat van Jezus. Ook als we niet zelf aan het 
woord zijn in het eucharistisch gebed wordt van ons verwacht 
dat we ons hart gericht te houden op Jezus die onder ons aanwe-
zig komt onder de gedaante van brood en wijn. Met de woorden 
‘Brengen wij dank aan de Heer onze God’; worden we opgeroe-

pen onze dankbaarheid uit te spreken. De voorganger nodigt uit 
ons bewust te worden van de genade die ons te beurt valt als 
God zelf onder ons komt. Het bewijs van Gods liefde en betrok-
kenheid op ons, zal dan zo dadelijk in de eucharistie verschijnen, 
als wij willen en kunnen erkennen: ‘Hij is onze dankbaarheid 
waardig’. 

Deze dialoog aan het begin van het eucharistisch eebed veron-
derstelt vooral een spirituele beweging. Als dat geen sportieve 
uitdaging is... 

Kapelaan van Paassen

8 mei Roepingenzondag
Het is belangrijk dat wij in ons bisdom de vraag durven stellen: 
‘Heb je er wel eens over nagedacht of God je roept om priester 
of diaken te worden?’ te stellen. “Ook in onze tijd roept God men-
sen, sommigen tot het priesterschap of het diaconaat, anderen 
tot het huwelijk of tot het religieuze leven”, schrijft rector Broe-
ders. “Jonge mensen moeten een eerlijke kans krijgen om hun 
roeping te onderzoeken.”

Op dinsdagvond 19 april 20.00-21.30 uur organiseert Vronesteyn 
daarom een online bijeenkomst over roeping en onderscheiding. 
Paus Franciscus benadrukt de behoefte van jongeren aan gees-
telijke begeleiding. Deze bijeenkomst wil gehoor geven aan de 
oproep van de paus om die vraag serieus te nemen. 

Op 8 mei, de vierde zondag van Pasen, wordt gebeden voor roe-
pingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. 
God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu. In de eucharis-
tieviering vertelt het evangelie over de Goede Herder. Jezus zegt: 
“Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor 
zijn schapen”.

De collecte van deze zondag is bestemd voor Vronesteyn, het 
centrum voor priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotter-
dam.  IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 tnv Centrum Vronesteyn.

Geloofsvraag
Mag je bidden om iemands ondergang?
We leven in een tijd met opnieuw veel onrust in de wereld. Nu 
is de aanstichter geen onzichtbaar virus, maar de leider van een 
groot land die besloten heeft om een oorlog te ontketenen. Poe-
tin veroorzaakt nu enorm veel leed voor de mensen van Oekra-
ine, maar ook voor zijn eigen land en voor de hele wereld. 

Aan ons, als leerlingen van Jezus, de vraag hoe we ons verhou-
den tot een dergelijke leider. Een leider waarvan duidelijk is dat 

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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hij ‘het kwaad’ omarmt en wegen kiest die lijnrecht staan op wat 
Jezus ons leert. 

Ons gevoel zal zich waarschijnlijk tegen hem keren. Er is beste 
kans dat u hoopt dat hij ‘op de een of ander manier’ verdwijnt. 
Dat dit een menselijke gedachte is blijkt wel uit de Psalmen waar-
in vaak een dergelijk gebed klinkt. Maar… Jezus’ woorden wijzen 
ons toch echt in een andere richting: “Heb je vijanden lief en bid 
voor wie jullie vervolgen” (Matteüs 5,43). Het is nogal iets wat 
Jezus ons vraagt. En het is ook belangrijk voor Hem. Barmhartig-
heid en vergeving: het zijn thema’s die steeds opnieuw terugko-
men in Jezus’ leer. 

In de loop der eeuwen is daar veel en lang over nagedacht, of 
en hoe je je mag verdedigen tegen een agressor. Zo is er de the-
orie van de ‘rechtvaardige oorlog’ tot stand gekomen. Ja, onder 
strenge voorwaarden mag een land zich met geweld verdedigen 
(Katechismus van de Katholieke Kerk, nr. 2309). 
Maar terug naar onze vraag: bidden om iemands ondergang, ja 
of nee? Ik denk dat er vanuit het Evangelie maar één conclusie 
mogelijk is: NEE, dat doen we niet, hoe ‘slecht’ iemand ook is. 
Wat we WEL kunnen doen is datgene wat Jezus van ons vraagt: 
bidden voor zo’n persoon. We bidden om een verandering van 
hart; dat Poetin, of welke leider dan ook, mag terugkeren op een 
eerder besluit om geweld te ontketenen. We bidden dat hij dia-
loog en onderhandeling gaat verkiezen boven oorlog en geweld. 

Pastoor Jack Glas

Sint Margriet
Margaretha van Antiochië is 
een heilige maagd en martela-
res. Zij wordt gerekend tot de 
Veertien Heilige Helpers. De 
Katholieke Kerk gedenkt haar 
op 20 juli.

Legende
Over het leven van Marga-
retha is weinig bekend. Ze 
leefde aan het einde van de 
derde eeuw na Christus. Ze 
kwam naar men aannam 
uit Antiochië in Klein-Azië. 

Volgens een legende zou haar vader, Aesedius, een heidens 
priester zijn geweest. Zij zou zijn grootgebracht door een christe-
lijke vroedvrouw, waarna zij zich tot het christendom bekeerde. 
Hierop zou Margaretha door haar vader zijn verstoten en aange-
geven bij de prefect. Margaretha zou hierop zijn gevlucht maar 
ze werd achterhaald en alsnog voor het gerecht zijn gebracht. 
Margaretha was een bijzonder mooie vrouw en de rechters sche-
nen haar te begeren. Toen Margaretha niet inging op avances 
van de rechters, werd ze nog strenger gestraft. Ze zou gestoken 
zijn met brandende fakkels en in kokende olie zijn gedoopt. Dit 

deerde haar niet. De bevolking was zo onder de indruk van deze 
wonderen dat grote delen ervan zich tot de God der christenen 
bekeerden. Al deze bekeerlingen zouden – dit keer tegelijkertijd 
met Margaretha – zijn onthoofd.

Margaretha en de draak
Volgens een andere legende zou Margaretha gewerkt hebben als 
herderin. De prefect observeerde de schone christelijke maagd 
in de velden en werd verliefd op haar. Nadat Margaretha wei-
gerde in te gaan op de toenaderingspogingen van de prefect zou 
deze haar hebben laten arresteren. Ze werd vervolgens gemar-
teld, waarbij haar huid met ijzeren kammen werd opengehaald 
en zij met brandende fakkels zou zijn bewerkt. Hierop werd zij in 
een kerker gesmeten, waar zij op wonderlijke manier genas van 
haar wonden. In haar cel werd Margaretha verschillende keren 
bezocht door de duivel in de gedaante van een draak. Het fabel-
dier zou haar hebben trachten te wurgen maar iedere keer wist 
Margaretha de ban te verbreken door een kruisteken te maken. 
In een andere versie van de legende zou Margaretha zelfs door 
de draak zijn verorberd, en erin geslaagd zijn uit zijn buik te ont-
snappen. Opnieuw zouden allerlei streekgenoten gehoord heb-
ben van de wonderen die plaats hadden gevonden en opnieuw 
lieten velen zich dopen. Ook in deze versie van de legende wordt 
Margaretha uiteindelijk met alle bekeerlingen onthoofd.

Heilige
Verhalen over Margaretha's heiligheid verspreidden zich al snel 
door de wereld. Met name in de Middeleeuwen was er een groot 
aantal verhalen over haar in omloop, ook in de verschillende 
volkstalen. Sint Jeanne d'Arc verklaarde later dat zij onder andere 
door de heilige Margaretha werd geleid. Met Barbara van Nico-
medië en Catharina van Alexandrië behoort ze tot de vrouwelijke 
heiligen onder de Veertien Heilige Helpers. Deze drie worden, 
met de heilige Dorothea van Caesarea de virges capitales ('de 
belangrijke maagden') genoemd.

Iconografie en Patronaat
Margaretha wordt dikwijls afgebeeld met een draak en een klei-
ne crucifix. ook draagt zij vaak een kroon. Zij wordt aangeroepen 
bij barensweeën en zwangerschappen (dit vanwege haar ont-
snappen uit de buik van de draak) en tegen onvruchtbaarheid. 
Zij is de patrones van de kraamverzorgsters, vroedvrouwen. In 
België is de plaats Sint-Margriete-Houtem naar haar genoemd.

Sint Margriet
De gedachtenis van Sint Margretha is op 20 juli. Deze dag wordt 
in de volksweerkunde ook wel Sint-Margriet genoemd, een van 
de hondsdagen. Het is ook een merkeldag, een dag die in het 
volksgeloof zeer belangrijk werd geacht voor de toekomst van 
mens en weer. De dag wordt ook wel Pisgriet genoemd, naar 
aanleiding van de legende dat een zekere Margriet (zeker niet 
dezelfde als Margaretha) zes weken achtereen geplast zou heb-
ben. Vandaar ook de weerspreuk: “Regent het op St. Margriet, 
dan krijgen we 6 weken een natten tied.”

Niels Vianen

Clara & Franciscus Verdieping
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Nieuwe Avondwake 
groep
Nu ook de bisschoppen vrijwel alle be-
perkingen vanwege corona hebben op-
geheven, kunnen we bij een Kerkelijke 
uitvaart weer een avondwake houden. 
Vooral in onze dorpen is dit een mooie, 
warme manier om afscheid te kunnen 
nemen van een geliefde, dorpsgenoot 
of parochiaan. Ook kunnen we de fa-
milie steunen in hun verdriet van hun 
dierbare overledenen. Jarenlang zijn de 
avondwaken met veel inzet en liefde 
verzorgd door Jan Houdijk, Marcel Loos 
en Annie Hoogeveen. Wij zijn hen daar 
zeer dankbaar voor. 

Het afgelopen coronajaar is er hard 
gewerkt om een nieuwe avondwake 
groep klaar te stomen voor deze bij-
zonder mooie taak. Naast hun modules 
van de Pastorale school hebben zij ook 
cursus gehad in rouwbegeleiding door 
Pastor Heleen van de Reep. De nieuwe 
avondwake groep bestaat uit vier zéér 
gemotiveerde mensen, te weten: Mo-
nique Zevenhoven, Piet Visser, Trinette 
Versluis en Mariska de Roos.

Wij wensen hen veel geestelijke inspira-
tie, een luisterend oor en wijsheid toe 
om voor de nabestaanden een liefdevol 
afscheid te verzorgen.

De pastoraatgroep

Palmpasen
Op zondag 10 april vieren we Palmpa-
sen, ook is er kinderkerk. De kinderen 
mogen met hun stok in optocht de 
kerk binnen lopen, de stokken worden 
gezegend en mogen na de viering weg-
gebracht worden. 

Op zaterdag 9 april mogen de kinderen 
palmpaasstokken komen versieren in 't 
Achterom, van 14.30 uur tot 16.30 uur. 
Stokken en crêpepapier is aanwezig. 
Alleen zelf dingetjes meenemen om 
aan de stok te hangen, zoals paaseitjes, 

theezakjes, koekjes, appel, kiwi, servet-
jes of iets dergelijks.

Kapelaan van Paassen heeft nog een 
verrassing voor ons deze middag. 
Meer informatie vindt u op het inlegvel. 

Werkgroep kinderkerk

Wake op Witte Donderdag
“Kunt gij dan niet één uur met Mij wa-
ken?” vroeg de Heer (Mat. 26,40). Na 
de Witte Donderdagavond viering om 
19.00 uur in Langeraar is er zoals ieder 
jaar een wake in Aarlanderveen. Deze 
wake begint om 21.00 uur aangezien 
Kapelaan Van Paassen uit Roelofarends-
veen moet komen waar hij in de Witte-
donderdag-viering voorgaat.

Onze gedachten staan in dit uur, waarin 
wij bij de Heer waken, stil bij de lange 
lijdensweg die Jezus gegaan is voordat 
hij aan het Kruis genageld werd. Ook 
in onze tijd zijn er veel mensen die een 
lange lijdensweg te gaan hebben. Daar-
bij denken we dit jaar met name aan de 
mensen in Guatemala en de mensen in, 
en vluchtelingen uit de Oekraïne.
Laten we vooral deze avond bidden om 
hoop en kracht en Gods steun in deze 
moeilijke tijd.

Namens de pastoraatgroep,  
Kapelaan van Paassen

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag om 15.00 uur zullen we 
weer met elkaar het lijden en sterven 
van Jezus overdenken in Aarlanderveen.
Het is een (korte)(gezins) viering voor 
kinderen, jongeren en volwassenen! 
De kinderen mogen meelopen langs de 
staties om het verhaal van dichtbij mee 
te beleven. Voor de volwassenen in de 
kerk zullen de staties op de beamer ge-
toond worden tijdens het voorlezen van 
het lijdensverhaal, zodat het voor ie-

dereen goed zichtbaar is. De viering zal 
opgeluisterd worden door eigentijdse 
muziek passend bij de staties. Natuurlijk 
is er ook gelegenheid om het kruis te 
eren met bloemen!

Nadat deze manier van overdenken 
vorig jaar zeer goed ontvangen is door 
de aanwezige parochianen, hebben we 
besloten om het nog een keer op deze 
manier te doen, zodat iedereen, nu de 
regels het weer toelaten om met elkaar 
te vieren, dit met elkaar kan delen.
We hopen u te zien op Goede Vrijdag 
om 15.00 uur in Aarlanderveen.
 

Vastenactie

Op verzoek van de BCP, geven we u 
enige informatie over de Vastenactie 
voor Guatemala. Er valt helaas nog 

Clara parochie 
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niet zo veel te vertellen (dd: 17 maart). 
Tijdens de eerste zondagsviering is er 
begrijpelijkerwijs veel aandacht besteed 
aan de vreselijke oorlog in Oekraïne, 
waarvoor alle bisschoppen een drin-
gende oproep hadden gedaan. Het kan 
raar lopen, maar de tweede zondags-
viering konden nog net 6 koorleden van 
Lords Voice aanwezig zijn, na helaas een 
corona uitbraak binnen dit koor; toch 
fantastisch dat zij zo hun best hebben 
willen doen. Na de viering heeft één van 
de koorleden prachtige tulpen verkocht 
van haar zwager die in Oekraïne woont. 
De opbrengst ging weer geheel terug 
naar Oekraïne. De Vastenactie zullen 
de volgende vier vieringen zal vast wel 
meer aandacht verdienen.

Vanaf het begin van de vastenperiode 
hebben we een zogenaamde natuurkist 
voor de kerk geplaatst waar iedereen 
aarde in kan doen, wat voor hem/haar 
een betekenis heeft, maar dit kan ook 
een plantje/bloem zijn; dit alles met een 
betekenis voor u zelf. Er ís een mogelijk-
heid om deze betekenis op te schrijven 
in een schriftje. Deze ligt in op de tafel 
achter in de kerk.

Er zijn weer héél veel viooltjes besteld 
en ook de bestellingen van de Paasbro-
den vindt gretig aftrek. Vanaf zondag 20 
maart hoopt onze borduurkunstenares, 
Karin van Tol, vele zelfgemaakte kaarten 
te kunnen verkopen à € 1,50 per stuk. 
De volledige opbrengst is voor de Vas-
tenactie. 

De MOV-werkgroep wil ook extra aan-
dacht geven aan alle Oekraïners, die het 
momenteel zó onvoorstelbaar moeilijk 
hebben. Marian Berkhout (medeparo-
chiaan) heeft ons gevraagd of we zo 
veel mogelijk enthousiaste creatieve 
parochianen willen motiveren om hart-
jes voor hen te maken, op welke manier 
dan ook. Deze worden begin april naar 
Groningen gebracht, waarna ze óf naar 
Oekraïne gaan, of de hartjes worden in 
Nederland aan de vluchtelingen uitge-
deeld, met als doel dat zij mogen weten 
dat wij Nederlanders met hen meele-
ven.

In de volgende Samenstromen zullen 
we het resultaat van de Vastenactie 
doorgeven.

Alvast hartelijk dank namens de MOV-
werkgroep, Helma en Agatha

Woensdagochtendvieringen
Al vele jaren worden er in Aarlander-
veen eucharistievieringen gehouden 
op woensdagochtend om 9.00 uur. Een 
trouwe groep parochianen komt iedere 
week naar deze doordeweekse viering 
en put daar troost en vertrouwen uit. 
Er is een toename te zien van mensen 
die af en toe deze viering bijwonen, ook 
vanuit andere kerklocaties. Er zijn altijd 
meer dan vijfentwintig bezoekers, en bij 
speciale vieringen zoals Maria Lichtmis 
of Aswoensdag zelfs meer dan veertig. 

De mensen zoeken verdieping in het 
geloof in deze moeilijke tijd waarin wij 
leven. Veel bezoekers steken vooraf-
gaand aan de viering een kaarsje op in 
de Mariakapel achter in de kerk. Som-
migen bezoeken het graf van een dier-
bare. Een aantal neemt een houdbaar 
product mee voor de voedselbank inza-
meling. Na de viering is er gelegenheid 
om in het Achterom even na te praten 
onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Niet verplicht maar wel heel 
fijn. Kom ook gerust eens langs bij deze 
waardevolle doordeweekse bijeenkomst 
van gelovigen. Het zal u goed doen.

P.S. In mei bidden we weer de Rozen-
krans voorafgaand aan de viering.   

Vanuit de PG, Ed Koeleman  

H H Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden
Overleden
11 februari     Cornelis Hendricus Kroft        86 jaar

Gedoopt
20 maart        Revi Gerardus Johannes van der Vliet  
  zoon van William van der Vliet en Mandy van Egmond
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Palmpaasviering
Zaterdag 9 april om 19.00 uur is er een 
gezinsviering voor de Palmpasen. Ook dit 
jaar willen we weer veel mensen verblij-
den met een mooi versierde palmpaas-
stok. Doe jij ook mee? Wij willen jullie 
vragen om thuis een palmpaasstok te 
versieren en deze mee te brengen naar 
de viering. De palmpaasstokken brengen 
we dan tijdens de viering in processie 
naar het altaar toe. Na de viering mag 
je de palmpaasstok weer mee naar huis 
nemen om aan iemand te geven, denk 
hierbij aan ouderen, zieken of eenzame 
mensen. Hoe maak je een palmpaas-
stok, dat gaan wij je uitleggen: Maak een 
houten kruis van ongeveer 60 x 40 cm, 
die je daarna bijvoorbeeld omwikkelt met 
crêpepapier. Daarna ga je er allemaal 
dingetjes aanhangen. Hierbij kun je den-
ken aan: fruit, (zoals kiwi, mandarijn, ap-
pel, druifjes) theezakjes, verpakte koekjes, 
zakjes snoep, chips, geurzakjes, mooie te-
keningetjes, lieve spreuken op papier, etc. 
Je kunt ook een ketting van dop pinda’s 
rijgen aan een stevige draad van onge-
veer 90 cm. of een slinger van toffees of 
paaseitjes staat ook heel gezellig. Vergeet 
niet een broodhaantje (verkrijgbaar bij de 
bakker, markt of supermarkt) bovenop de 
stok te plaatsen. Wij hopen dat we zater-
dag 9 april heel veel kinderen met hun 
ouders mogen verwelkomen in de kerk 
in deze feestelijke viering. Wanneer je 
dit jaar je Eerste Heilige Communie gaat 
doen en je hebt nog nooit meegedaan 
aan het palmpaasfeest, dan zijn dat twee 
extra goede redenen om mee te komen 
doen.

Ons kinderkoor ‘de Vrolijke Noot’ zingt 
deze avond. Gaan wij je zien!

Sandra Versluis

Presentatie viering Eerste 
Heilige Communie
De voorbereidingen voor de Eerste 
Heilige Communie zijn in volle gang. 

In Langeraar zijn er 19 communicanten 
die dit jaar communie gaan doen. Weet 
u al welke kinderen het zijn? Nee? Als u 
nieuwsgierig bent kom dan zondag 24 april 
om 11.15 uur naar de kerk. Dan zullen de 
communicanten zich aan u voorstellen.

Eerste Heilige Communie werkgroep

Rozenkrans bidden
Door samen de rozenkrans te bidden, 
maakt en voelt ons gebed krachtiger. 
Daarom nodig ik u graag uit om in de 
maand mei, samen onze handen te vou-
wen voor ons gebed bij Maria. De rozen-
krans wordt op donderdagavond 5, 12 en 
19 mei gebeden om 19.00 uur. Op Hemel-
vaartsdag is er geen rozenkrans gebed. 
Wel heeft u de mogelijkheid om de rozen-
krans mee te bidden met de werkgroep 
wijkcontact op woensdagavond 25 mei 
om 19.00 uur. Vanuit huis kunt u met ons 
mee bidden via kerkomroep.nl.

Warme groet,
Saskia Versluis-Hölscher

 

Zingen met Jubilans  
Wie wil dat nou niet? Heerlijk zingen! Met 
zorg uitgekozen liederen. Met professio-
nele begeleiding van Manon en Wim. Met 
een groepje enthousiaste mede zangers. 
Met geduld en aandacht wordt het ex-
cuus ‘Ik kan niet zingen’ onderuit gehaald. 
Geloof je me niet? Dan moet je het maar 
komen ervaren. We zijn weer lekker aan 
de gang. Gewoon aanhaken en benieuwd 
zijn naar wat het zingen jou brengt. Na-
mens Jubilans een vriendelijke groet en 
mocht je meer info willen (natuurlijk wil je 
dat) bel dan met Manon op 06-47316736.

Stuurgroep ‘Wijkcontact’
De dames en heren van de wijkcontact-
groep zijn de ogen en oren van onze 

gemeenschap. Zij houden voor hun eigen 
wijk/omgeving in de gaten of er bijzonder-
heden zijn. Zij zorgen dan bijvoorbeeld 
bij geboorte, huwelijk, jubilea, ziekte of 
overlijden voor een bloemetje of andere 
attentie. Niet alleen voor onze parochi-
anen, maar ook voor alle andere buren. 
Gewoon, omdat het fijn is om gezien 
te worden, er voor elkaar te zijn. Ineke 
Dooge, Willie Touw en Mia van Montfoort 
zorgen vanaf de oprichting hiervan voor 
de aansturing van deze groep. Zij zijn 
het aanspreekpunt, organiseren thema-
bijeenkomsten en organiseren de grote 
kerstactie voor alle 80-plussers. Om alles 
in goede banen te leiden vergaderen zij 
zes keer per jaar.

Een hele klus die zij altijd met veel pas-
sie, plezier en inzet hebben gedaan. Zij 
hebben echter aangegeven dat het tijd 
is voor verandering en willen graag het 
stokje overdragen aan nieuwe stuurgroep 
leden. Tot en met december blijven zij 
de aansturing van de wijkcontactgroep 
verzorgen. Het zou fijn zijn als er tijdig 
nieuwe dames en/of heren komen om 
deze zorg op zich te nemen, zodat er alle 
tijd is om hen in te werken.
Heb je interesse in deze leuke uitdagende 

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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taak, neem dan contact op met Angelika 
Verboom (vrijwilligers coördinator) via 06 
– 11 59 64 79.

Angelika Verboom

Stilte-aandacht 
meditaties
Ben je benieuwd hoe een avond stilte-
aandacht meditatie eruit ziet. Wat we 
doen en wat jij ervan zou vinden? Kom 
dan woensdag 6 april naar het Koetshuis. 
Om 20.00 uur is er speciaal voor nieuws-
gierigen een avond ter kennismaking. 
Geef wel even door op 06-28256286 of 
liesbethvanw@hotmail.com dat je erbij 
wil zijn. Ook als je je wil opgeven voor een 
nieuw blok meditaties die start op 20 en 
21 april. Dat is 8 weken op de woensdag 
ochtend of donderdag avond. Welkom. 
Warme groet, 

Liesbeth van Woudenberg

Proef vloerverwarming
De proef met vloerverwarming op een 
locatie 40 m2 is, als u dit leest, al weer 
enkele weken gaande. We meten op twee 
onderdelen: met meetapparatuur op de 
locatie en elders in de kerk. En de erva-
ringen van kerkbezoekers, via een een-
voudig en binnen 1 minuut in te vullen 
evaluatieformulier. De reacties vanuit de 
kerkbezoekers gedurende de eerste week 
waren ronduit positief. Met name het ge-
voel van comfort (warme voeten) springt 
er uit. De eerste uitkomsten van de meet-
apparatuur laten direct al een behoorlijk 
temperatuurverschil zien tussen de twee 
meet-locaties. Puntje van aandacht is het 
hoogteverschil tussen de gewone vloer en 
de proeflocatie: dat is opletten geblazen, 
ook al staan er waarschuwingsborden. 
Op moment van schrijven staan er nog 
losse stoelen. Tweede week april zullen 
de oorspronkelijke kerkbanken weer 
teruggeplaatst (moeten) worden. Begin 
mei volgt een evaluatie en vervolgvoorstel 
voor een plan van aanpak. We hadden 
twee doelstellingen: comfort voor kerk-
bezoekers verbeteren. En op termijn de 
kosten van energie structureel verlagen. 

Met de huidige energie-ontwikkelingen is 
een overgang van gas naar elektra (met 
als belangrijkste bron zonnepanelen) niet 
eens meer een of- afweging maar wan-
neer-afweging. En dan is er feitelijk maar 
één antwoord: zo snel mogelijk.

Beheercommissie Parochiekern

Stand Kerkbalans 2022
In de vorige Samenstromen hebben we 
aangegeven dat we in de volgende versie 
iets meer zouden vertellen over de Kerk-
balans 2022. We kunnen mededelen dat 
er medio maart 2022 een bedrag van € 
35.000 is ontvangen. In onze begroting 
hebben we gerekend met € 42.000. Er is 
op dit moment dus al circa 80% binnen. En 
dat vinden we niet verkeerd. Hopelijk komt 
binnenkort nog meer geld binnen zodat 
we de raming halen. Of misschien wel iets 
meer. De kosten lopen door voor het on-
derhoud van de kerkgebouwen maar ook 
voor de vieringen, trainingen, opleidingen, 
workshops en andere activiteiten van onze 
kerkgemeenschap. Helaas hebben wij ook 
te maken met inflatiekosten en hogere 
energieprijzen. 
Als u al heeft gegeven hartelijk dank daar-
voor. Bent u het vergeten of kwam het 
even niet uit dan kan het altijd nog. Indien 
u wat extra’s kan missen, groot of klein be-
drag, iedere bijdrage is van harte welkom.

Beheercommissie Parochiekern

Voedselbank
De bank in het voorportaal van onze 
kerk wordt regelmatig gevuld met lang-
houdbare levensmiddelen. De werkgroep 

Diaconie Langeraar zorgt dat alles bij de 
voedselbank komt. Vandaar wordt het 
uitgedeeld aan de
mensen die, om wat voor reden dan ook, 
daar gebruik van maken en er blij mee 
zijn. Grote dank aan iedereen die deze 
levensmiddelen brengt. Ook grote dank 
aan basisschool Aeresteijn die heel veel 
levensmiddelen heeft opgehaald. Let wel 
op de houdbaarheidsdatum en natuurlijk 
alleen levensmiddelen brengen waarvan 
de verpakking nog niet is geopend. Wijn, 
bier en andere alcoholische dranken wor-
den door de voedselbank niet aangepakt, 
limonade en vruchtensap wel.

Werkgroep Diaconie

Steentjes beschilderen
Doe je mee? Op vrijdag 8 april om half 
10 in het Koetshuis in Langeraar. Je 
steentje bijdragen… Heb jij weleens een 
zwerfsteen gevonden? Zo eentje die mooi 
versierd was, klaar om door jou gevonden 
te worden? Of heb je er weleens een weg-
gegeven; met liefde gemaakt, met liefde 
gegeven? Of dat je er een voor jezelf hebt 
gemaakt die je als sieraad ergens in je 
huis hebt gelegd. In alle gevallen zal het 
een glimlach op je gezicht geven. Het 
maken is mooi. Het geven is mooi. Het 
krijgen is mooi. Neem zelf een aantal 
steentjes mee. Voor de overige materia-
len en de thee wordt gezorgd. Deelname 
is gratis /op basis van donatie.  

Laat wel even weten dat je er bij wil zijn 
op 06-28256286 of
liesbethvanw@hotmail.com. 
Van Harte Welkom.

Liesbeth van Woudenberg

LangeraarH. Adrianuskerk

       Lief en leed

Overleden
11 februari Cornelis Henricus Kroft  86 jaar
27 februari Adrianus van der Zwaan  91 jaar
6 maart Maria Cornelia van der Hoorn- de Wit  86 jaar
15 maart Anna Wijnanda Josephina Versluis- Pouw  96 jaar
19 maart Adriana Margaretha Maria Hoogervorst- Koeleman  90 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Wijzigingen in de 
pastoraatgroep van 
Nieuwkoop
De afgelopen jaren heeft mijn collega 
Pastor van de Reep, in samenwerking met 
de leden van de pastoraatgroep, de taak 
van eerst aanspreekbare voor Nieuwkoop 
vanuit het Pastoraal Team vervuld. Sinds 1 
februari jl. heb ik dat stokje als eerst aan-
spreekbare van haar mogen overnemen. 
Mijn eerste kennismaking met Nieuwkoop 
dateert van 2002, toen ik, samen met mijn 
toenmalige koor, heb gezongen met koor 
De Horizon. Dat was destijds een heel po-
sitieve ervaring! Hoewel we tegenwoordig 
geen eigenstandige parochies meer heb-
ben, maar deel uitmaken van een grotere 
parochiële eenheid, blijft één ding voor mij 
bovenaan staan: geloven mag een vreugde 
zijn en die vreugde hoop ik, in goede sa-
menwerking van beide kanten, Nieuwkoop 
te kunnen bieden!

De wisseling tussen Pastor van de Reep 
en mijzelf vond plaats kort nadat de da-
mes Irma van Eimeren en Wilma de Pater 
zijn gestopt als lid van de pastoraatgroep 
van Nieuwkoop. Ook zij hebben zij zich 
jarenlang met hart en ziel ingezet om de 
geloofsgemeenschap te leiden en op aller-
lei momenten te vertegenwoordigen. Voor 
deze inzet past daarom een woord van 
hartelijke dank! Het leiding geven aan een 
geloofsgemeenschap in deze tijd is vaak 
niet eenvoudig! Blij en dankbaar ben ik dat 
beide dames hebben aangegeven bereid 
te zijn zich onverminderd voor de geloofs-
gemeenschap van Nieuwkoop te blijven 
inzetten! We hebben elkaar hard nodig!
Aangezien Martien van Dam op dit mo-
ment nog het enige benoemde lid van de 
pastoraatgroep van Nieuwkoop is, zijn 
we direct op zoek gegaan naar een aantal 
mensen uit de geloofsgemeenschap die 
de pastoraatgroep weer willen en kunnen 
aanvullen. Zoals het er nu naar uitziet gaat 
dat lukken! In de volgende Samenstromen 
hoop ik u daar meer over te kunnen ver-
tellen!

Voor nu een hartelijke groet,                                                                                                                                   
Kapelaan van Paassen

Het Alphens Kozakkenkoor 
zong voor de Oekraïne

Een tekst van Horacio Guarany.
Dit moet geschreven zijn voor alle Oekra-
iners die ondergedoken in de schuilkel-
ders spontaan nog hun liederen zingen.

Als de zanger zwijgt, Dan zwijgt het leven. 
Want het leven zelf Is een groot lied
Als de zanger zwijgt, Sterven van ontzetting 
de hoop, het licht en de vreugde

Het Alphens Kozakkenkoor heeft het zin-
gen van de romantische Kozakkenliede-
ren uit hun repertoire gehaald. De leden 
gruwelen ook van het geweld van Poetin 
en wilden daarom op enigerlei wijze hun 
steun betuigen aan Oekraïne. 

Het koor zou in onze kerk belangeloos 
een concert geven en na afloop zou de 
collecte geheel voor giro 555 zijn. Helaas 
werd bijna het hele koor geveld door Co-
rona en het concert ging dus niet door. 
Wel stonden de vrijwilligers klaar om de 
mensen die waren gekomen in te lichten 
over het afgelasten van het concert. Er 
was wel gelegenheid voor de mensen die 
dat wilden om een bijdrage te geven aan 
giro 555. Er werd toch nog een bedrag 
opgehaald van € 35,00 bijeengebracht 
door die paar mensen die kwamen niet 
konden worden gewaarschuwd dat het 
concert niet door ging.

BCP en het Kozakkenkoor

Paaskaars 2020
De Paaskaars van het jaar 2020 is gege-
ven aan Arjan Baas. Al jaren zet hij zich in 
als koster in onze parochiekerk. Voordat 
hij koster werd was hij al jaren misdie-
naar. Een bedankje in de vorm van de 
Paaskaars was dus zeker op zijn plaats. 
Arjan en Saskia waren blij verrast met de 
kaars en zullen er een mooi plekje voor 
zoeken in hun huis. Wij hopen hem nog 
vaak in de kerk te zien als koster.

Pastoraatgroep

Pastoors de Korte-penning
Al twee jaar hebben we geen vrijwilligers 
dag kunnen organiseren vanwege corona. 
Zo gauw het weer kan gaan we natuurlijk 
weer iets gezelligs doen. U hoort daar 
tijdig van.

Elk jaar werd bij die gelegenheid de pas-
toors de Korte-penning uitgereikt aan een 
vrijwilliger. Dat is dus ook al twee jaar niet 
gebeurd.

Wat wél al kan is met een klein gezel-
schap gezellig uit eten gaan. Dat hebben 
we gedaan met de BCP en de pastoraat-
groep, secretariaat en administratie om 
Wilma de Pater en Irma van Eimeren niet 
zomaar uit de pastoraatgroep te laten 
vertrekken. Het was heel gezellig bij de 
Eerste Aanleg en tijdens het dinertje wer-
den de beide dames in de bloemetjes ge-
zet. Ook hebben we de Pastoors de Kor-
te-penning mogen uitreiken aan Wilma 
de Pater die zoveel jaar op verschillende 
terreinen veel werk heeft verzet. Bij het 
afscheid uit de pastoraatgroep vonden 
we het een mooie gelegenheid om haar 
de penning uit te reiken. Irma heeft voor 
al haar vrijwilligerswerk al in 2008 de 
penning gekregen. Beide dames nemen 
niet van alles afscheid, dus we zullen ze 
nog vaak tegenkomen bij ander vrijwil-
ligerswerk. Wilma en Irma ook vanaf deze 
plaats heel hartelijk dank voor al die jaren 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

dat door ons zeer gewaardeerde werk in 
de pastoraatgroep te hebben gedaan.

BCP en PG

Verrassing
Na vele jaren actief te zijn geweest heb ik 
eind vorig jaar afscheid genomen van de 
pastoraatgroep Nieuwkoop. Deze bijzon-
dere periode werd in februari 2022 af-
gesloten met een gezellig etentje samen 
met de leden van de BCP. De pastoraat-
groep en de BCP in Nieuwkoop zijn altijd 
sterk met elkaar verbonden geweest en 
werken ook nauw met elkaar samen. Dit 
heb ik altijd als zeer prettig ervaren en we 
hebben met elkaar vele mooie activiteiten 
ondernomen en nieuwe projecten op-
gezet. Tot mijn grote verrassing kreeg ik 
die avond de pastoors de Korte-penning 
uitgereikt en de bijbehorende oorkonde. 
Ik was zeer verrast, trots en blij om deze 
penning te krijgen en vind eigenlijk dat 
iedere vrijwilliger deze penning verdient 
en moet krijgen, maar ja dat gaat natuur-
lijk niet. Als vrijwilliger blijf ik wel actief 
bij het koffiedrinken na de vieringen van 
9.15 uur, graag tot dan.

HARTELIJK DANK !
Wilma de Pater-Woerde

Viering op zondagmorgen
Vanaf zondag 27 maart zal er na iedere 
viering van 9.15 uur op zondagmorgen 
gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten 
achter in onze kerk en om met elkaar een 
kopje koffie of thee te drinken. U bent 
allemaal van harte welkom.

Marjoke, Irma en Wilma

Gezinsviering
Zondag 13 maart was er eindelijk weer 
een gezinsviering in onze parochiekern. 
Wat fijn dat er zoveel gezinnen aanwezig 
waren. De kinderen die zich voorbereiden 
op de Eerste Heilige Communie hadden 
deze keer allemaal een kleine taak tijdens 
de viering. 

Na de viering hebben alle kinderen een 
spaardoosje en een klussenkaart voor de 
vastenactie meegekregen. De vastenactie 
zet zich dit jaar in voor Guatemala. 

De volgende gezinsviering is op zondag 
3 april 11.15 uur. Dit wordt een heel 
speciale viering. De communicantjes van 
dit jaar zullen zich voorstellen aan de 
parochiegemeenschap. De hopelijk goed 
gevulde spaardoosjes worden dan weer 
ingeleverd.
Een gezinsviering is speciaal voorbe-
reid voor gezinnen met jonge kinderen, 
maar ook voor de andere parochianen. 
Iedereen is van harte welkom om met 
ons mee te vieren. Zondag 3 april is de 
vijfde zondag in de veertigdagentijd. Wat 
zou het ontzettend fijn zijn om weer veel 
gezinnen in de kerk te mogen begroeten. 
Samen met pastor van de Reep maken 
we er een mooie viering van. 
Tot zondag 3 april, 11.15 uur.

Werkgroep GezinsVieringen 

Goede Vrijdag
De dag waarop we denken aan Jezus 
die aan het kruis stierf. Op deze dag, 15 
april, is de kerk open van 12.00 uur tot 
17.00 uur voor aanbidding in de zijkapel 
waar de ciborie met hosties staat. Het 
priesterkoor is leeg en in het geopende 
tabernakel staat alleen het Goede Vrijdag 
kruis. Een kruis zonder corpus maar met 
verschillende symbolen van het lijden van 
Christus. 
’s Middags vertellen we om 15.00 uur het 
verhaal van Goede Vrijdag speciaal voor 
de kinderen. En…. hierbij is iedereen van 
harte welkom. We vragen iedereen die 
komt een bloem mee te brengen om bij 
het kruis te leggen.

BCP, PG en werkgroep gezinsvieringen

Kinderwoorddienst 
Het was lange tijd niet mogelijk vanwege 
corona om een Kinderwoorddienst te or-
ganiseren. Wij hebben het enorm gemist, 
jullie ook? We zijn dan ook heel blij dat we 
kunnen melden dat er op paaszaterdag 

weer een Kinderwoorddienst is. Om 19.00 
uur is er een paaswake in onze parochie-
kern. Tijdens deze heel bijzondere viering 
zal er ook een bijzondere Kinderwoord-
dienst zijn. Pastor van de Reep zal deze 
keer de Kinderwoorddienst, samen met 
de werkgroep, verzorgen. Natuurlijk ho-
pen we dat heel veel kinderen met hun 
ouders meekomen naar de kerk. 
Dus: Vrijdag 15 april om 15.00 uur 
Kinderkruisweg
Zaterdag 16 april om 19.00 uur Paaswake 
met Kinderwoorddienst.

Komen jullie allemaal met ons meevieren? 
Na Pasen hopen we weer vaker een Kin-
derwoorddienst te kunnen organiseren.

Werkgroep KinderWoordDienst 

Fred Thijssen wint 4e 
klaverjasavond! 

Op vrijdag 11 maart was het bijzonder 
gezellig in het Parochiehuis. Voor het 
eerst sinds november vorig jaar kon er 
weer geklaverjast worden. Maar liefst 
36 kaarters waren op deze 4e klaverjas-
avond van dit seizoen afgekomen. Ook dit 
keer zagen we diverse nieuwe gezichten. 
Bijzonder leuk dat u ons weet te vinden! 
Na 3 potjes kaarten werd de top 5 van de 
avond in het zonnetje gezet. Fred Thijs-
sen sloot voor de 2e keer dit seizoen de 
avond als winnaar af, ditmaal met een 
score van 6.010 punten. Nummer 2 werd 
Leo met 5.393 punten; 3e werd Wil met 
5.259 punten. Nummer 4 was Leo (5.232 
punten) en nummer 5 werd Ben met 
5.157 punten. Na het kaarten was de 
traditionele verloting, waardoor nog meer 
kaarters met prijzen naar huis gingen.  

Activiteiten Comité

De Top 5! V.l.n.r.: Fred Thijssen (1), Ben Pieterse (5), 
Wil Hoogervorst (3), Leo van Leeuwen (2) 
en Leo Visser (4)]



18     www.rkgroenehart.nl

Vanuit de pastoraatgroep
•  Elke maand vergadert de pastoraat-

groep Nieuwveen/Zevenhoven en bij 
de laatste vergadering schoven er 
twee leden van de stuurgroep ‘Mis-
sionaire  Parochie’ aan. We hebben 
uitgebreid gesproken over gastvrij-
heid naar de parochianen in onze 
kerken. Vele nieuwe ideeën zijn be-
sproken en worden in de toekomst 
uitgevoerd. 

• Op zaterdag 12 maart hebben ruim 
30 mensen de ziekenzalving ontvan-
gen in de kerk van Zevenhoven. Pas-
toor Glas diende het sacrament toe 
en diaken Van Aarle verantwoordelijk 
voor onze kernen had een mooie 
overweging over dit sacrament. Het 
koor Caecilia zong en het was een 
ontroerende viering en na afloop 
konden de parochianen nog even 
met elkaar napraten met een kopje 
koffie of thee.

• We zitten bij het schrijven van dit 
stukje midden in de 40-dagen tijd, er 
zijn nog Vespers op 30 maart en 6 en 
13 april om 19.00 uur. in de Ontmoe-
tingskerk in Nieuwveen.

 Op 15 april om 15.00 uur. is de Kruis-
weg in de H.Johannes  Geboortekerk 
in Zevenhoven.

• Kijkt u ook nog even voor de uitvoe-
ring van The Passion op thepassion-
zevenhoven.nl.

• We staan nu ook niet alleen stil bij 
het lijden van Jezus, maar ook bij het 
lijden van het Oekraïnse volk.

• Palmpasen: Doe je mee? Informatie 
hierover vindt je onder Zevenhoven 
in deze Samenstromen.

• Meimaand is Maria maand, in deze 
Samenstromen vindt u de informatie 
waar u de Rozenkrans kunt bidden.

• De werkgroep FederaCtie organiseert 
op 21 mei een bedevaart naar Roer-

mond. Alle informatie hierover vindt 
u in deze Samenstromen.

• Op Hemelvaartsdag om 09.30 uur. is 
er samen met de Ontmoetingskerk in 
Nieuwveen een oecumenische vie-
ring in de Sfeerstal. Diaken Van Aarle 
en ouderling  Jan Vervark gaan voor. 
Bij slecht weer is de viering in de 
Nicolaaskerk en dan begint de viering 
om 10.00 uur. Houd u te zijner tijd de 
weersberichten in de gaten.

• Tot slot willen wij even uw aandacht 
voor het volgende, de kern Nieuw-
veen is naarstig op zoek naar nieuwe 
leden voor de Kinderwoorddienst. 
Deze Kinderwoorddiensten vinden 
bijvoorbeeld plaats tijdens Kerst, 
Pasen en Sinterklaas. Voelt u zich ge-
roepen dan kunt u een mailtje sturen 
naar nieuwveen@rkgroenehart.nl

• Namens diaken Van Aarle en de pas-
toraatgroep wensen wij u een mooie 
tijd toe op weg naar Pasen en fijne 
Paasdagen.

 De pastoraatgroep
 

Voorstelviering 
communicanten 

Op zaterdag 12 maart werden de kin-
deren uit Nieuwveen, Zevenhoven en 
Noorden die hun Eerste Heilige Com-

munie gaan doen, voorgesteld in Noor-
den. Pastoor Glas ging voor en het koor 
Waïmbaji zong en het thema van de 
viering was: Samen op weg om het goe-
de te doen. Taro, Feline, Kevin, Larissa 
en Caithlynn hadden een mooie bloem 
gemaakt en daarop hun foto geplakt en 
onder andere opgeschreven wat hun 
naam betekent, wat hun hobby’s zijn en 
op welke school ze zitten. 

Op 15 mei is de volgende bijeenkomst 
en op 26 juni om 09.15 uur. is de viering 
van de Eerste Heilige Communie in de 
Nicolaaskerk in Nieuwveen.

Wij wensen Taro, Feline, Kevin, Larissa 
en Caithlynn een mooie viering toe.

Voorstelviering 
vormelingen 
Op 20 maart werden de vormelingen 
Rosa en Vince tijdens een Woord en Ge-
bed viering  voorgesteld. Pastor Heleen 
van de Reep ging voor en het koor Can-
ta Libre zong. Rosa en Vince stelden zich 
voor met een canvas met daarop een 
rugzak getekend. Op de rugzak hadden 
ze hun foto geplakt en opgeschreven 
wat hun lievelingseten is en wat hun 
hobby’s  zijn. 

De voorbereidingen van het H. Vormsel 
begon op 15 februari in de Orangerie in 
Zevenhoven, samen met alle vormelin-

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 12 april 9.00 uur  Eucharistie   kapelaan van Paassen
Dinsdag 26 april 9.00 uur  Eucharistie   kapelaan van Paassen
Dinsdag 10 mei 9.00 uur  Eucharistie  kapelaan van Paassen  
Dinsdag 24 mei 9.00 uur Eucharistie   kapelaan van Paassen

Clara parochie 
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NieuwveenH. Nicolaaskerk

gen van de Clara kant van de Federatie. 
Thema`s van de eerste bijeenkomsten 
waren onder andere:  Bij Jezus horen, 
waarom ben je gedoopt, een huis met 
een hart.

Op 15 maart was er een ouderavond 
waarin de ouders met elkaar in gesprek 
gingen over de lichamelijke en geeste-
lijke Werken van Barmhartigheid. De 
Werken van Barmhartigheid worden de 
volgende bijeenkomst ook met de vor-
melingen besproken. Na afloop van de 
voorstelviering waren er nog spelletjes 
en violenverkoop vanuit de Vastenactie.
De viering van het Heilig Vormsel is op 
25 juni om 19.00 uur. in de H. Adrianus-
kerk in Langeraar.

We wensen Rosa en Vince nog mooie 
bijeenkomsten toe op weg naar het 
Heilig Vormsel.

Actie Kerkbalans 2022  

De Actie Kerkbalans 2022 heeft na circa 
6 weken een bedrag van ruim € 22.800,- 
opgeleverd. Een mooi bedrag maar we 
zijn nog niet aan ons streefbedrag van 
€ 32.000,-. In het staatje hierboven ziet 
u de stand in euro’s en hoeveel parochi-
anen (bijna 25%) een bijdrage hebben 
overgemaakt. Het is nu voor het 2e jaar 

dat u met een QR-code kunt betalen; 
van u heeft ruim 22% hiervan gebruik 
gemaakt. Aan alle parochianen die inmid-
dels een bijdrage hebben overgemaakt: 
Hartelijk bedankt!

Aan parochianen die nog geen bijdrage 
heeft overgemaakt zouden wij willen 
vragen dit alsnog te doen. Helpt u ons 
anderen te helpen met uw bijdrage?  Als 
eenieder van de ruim 700 parochianen 
een bijdrage van bedrag van € 15,- over-
maakt halen we dit jaar met gemak ons 
streefbedrag: U doet toch ook mee!
U kunt uw bijdrage overmaken op bank-
rekening NL42 RABO 0300 3042 18 t.n.v. 
Parochie H. Clara BCP Nieuwveen. Wilt 
U daarbij het nummer vermelden dat in 
uw persoonlijke brief staat. En als u die 
niet meer heeft zet U er dan ‘Kerkbalans 
2022’ bij. U mag ook de QR-code uit de 
brief of de folder gebruiken door deze te 
scannen met uw bank app.

Alvast bedankt voor uw bijdragen.
Harry Burgmeijer, penningmeester

H. Nicolaaskerk in actie 
voor Oekraïne
De BCP Nieuwveen heeft van de ge-
meente Nieuwkoop een verzoek gekre-
gen of wij vluchtelingen uit Oekraïne 
zouden kunnen huisvesten in de pasto-
rie bij de H. Nicolaaskerk in Nieuwveen.
Omdat de bovenverdieping al langere 
tijd leeg staat wil de beheercommissie 
hier graag aan meewerken. Na overleg 
met parochiebestuur hebben wij de 
gemeente laten weten dat wij de boven-
verdieping gratis ter beschikking willen 
stellen voor minimaal 6 maanden.
Dit betekent wel dat er een opknap-
beurt nodig was om het enigszins 
bewoonbaar te maken (er was 20 jaar 
bijna niets aan gedaan). De gemeente 
is bereid om de materiaalkosten van de 
opknapbeurt te betalen, terwijl wij met 
een flink aantal vrijwilligers het werk 
doen en zo houden we de kosten laag.
Eerst een grote schoonmaak en con-
troleren van voorzieningen. Daarna 
schilderwerk, behangen, plafonds stuc-
werk repareren en sauzen, gedeeltelijk 
vloerbedekking vernieuwen, gordijnen 

wassen en opzoeken waar die niet 
meer aanwezig waren en een keuken 
inrichten en toilet + badkamer opknap-
pen. Via de gemeente zal de inrichting 
worden gedaan. Als u nog goede spul-
len heeft die u niet meer gebruikt kunt 
u dat melden via de website van de ge-
meente Nieuwkoop: www.nieuwkoop.
nl/nieuwkoophelpt.

Op het moment dat u dit leest zijn wij 
hopelijk bijna klaar om mensen uit Oe-
kraïne te ontvangen en hen een veilig 
thuis te bieden. In de geest van de kerk 
is dit een mooie manier 'om andere 
mensen te helpen' en als Nicolaaskerk 
leveren wij een positieve bijdrage aan 
de lokale gemeenschap.

Wij houden u op de hoogte van de ont-
wikkelingen.

Beheercommissie Nieuwveen

Poetst u mee?
Woensdag 13 april om 13.30 uur gaan 
we weer zilverpoetsen in de pastorie. 
We zorgen voor poetsmiddelen en na-
tuurlijk ook voor de koffie en thee.
Graag tot ziens.

Ellie Egberts

Oecumenia
Beste mensen hoera, het mocht weer! 
Oecumenia is dus 9 maart weer gezel-
lig bij elkaar geweest. We hebben een 
gebak schoteltje met kleine steentjes 
beplakt (mozaïek). 

Iedereen is weer welkom op 13 april en 
11 mei dan staat de koffie met wat lek-
kers om half 3 weer klaar. En er wordt 
weer wat moois gemaakt. Wij verwach-
ten jullie dan in het Anker A.H Kooi-
straat 29 in Nieuwveen. Wij vragen een 
kleine bijdragen van € 2,50 per keer.
Tot ziens. De dames van Oecumenia.

Wil je meer weten bel dan met Anja van 
Leeuwen 0172538862, of Ria Kennis 
0172539888
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Martinus deelt mee……

Als deze Samenstromen bij u in de bus 
valt, ligt de Goede of Stille Week voor 
ons. De week voor Pasen. Op 10 april 
vieren we Palmzondag met een feeste-
lijke intocht. De kinderen zijn hiervoor 
van harte uitgenodigd met een palmpa-
senstok, die je zelf gaat versieren tijdens 
de viering. Hieronder staat alle informa-
tie voor Palmpasen. 

Op 14 april, Witte Donderdag met het 
laatste avondmaal van Jezus en Goede 
Vrijdag, waarop Jezus veroordeeld 
wordt en gekruisigd. 

Op vrijdagmiddag houden we weer 
kruisweg om 15.00 uur in onze kerk. 
We staan bij elke statie stil en overden-
ken wat er uitgebeeld wordt en bidden 
voor de wereld en haar bewoners. Juist 
in deze tijd waarin een land wordt ge-
bombardeerd en bewoners hun land 
ontvluchten, krijgt het verhaal van Jezus 
die opstond tegen de heersende macht, 
een extra dimensie. 

Op zondag 17 april vieren we het hoog-
feest van Pasen. Ondersteund door 
Waimbaji gaat pastor Van der Reep ons 
voor in de viering van Woord en Gebed 
om 9.15 uur en vieren we de opstan-
ding van Jezus uit de dood. Niet de dood 
regeert, maar het leven! 

Omdat deze Samenstromen voor twee 
maanden is, blikken we meteen een 
heel eind vooruit. Zo is er op 4 mei de 
jaarlijkse Dodenherdenking bij het graf 
van Simon van Capel op onze begraaf-
plaats. Simon is op een van de eerste 
oorlogsdagen van de tweede wereld-
oorlog gesneuveld in Katwijk. We ver-
zamelen rond 19.30 uur bij de kerk om 
samen met een vertegenwoordiger van 
de gemeente en een van onze pastores 
stil te zijn en allen te gedenken die voor 
onze vrijheid waar dan ook ter wereld 
zijn gestorven. Na de herdenking is er in 
de Jozefzaal gelegenheid om na te pra-
ten bij een kopje koffie of thee. Op don-
derdag 26 mei is het Hemelvaart. Om 

9.15 uur gaat pastor Van der Bie ons 
voor, ondersteund door Cantabo. De 
zondag tussen Hemelvaart en Pinkste-
ren is het de 5e zondag van de maand. 
De viering is dan in het Latijn, onder-
steund door het Gregoriaanse Schola. 

We kijken hier niet alleen vooruit, we 
blikken af en toe ook even terug. Bij-
voorbeeld naar de viering van zaterdag 
12 maart. Toen werden in de viering de 
Eerste Communicantjes van Noorden, 
Nieuwveen en Zevenhoven aan ons 
voorgesteld. Feline, Taro, Caithlynn, 
Larissa en Kevin stelden zich aan ons 
voor en vertelden wat hun namen 
betekenen, welke hobby’s ze hebben, 
waar ze wonen en of ze huisdieren heb-
ben. Ieder had zijn of haar naam op 
een bloem geschreven die tijdens de 
voorstelronde in een grote vaas gezet 
werden. Pastor Glas vergeleek in zijn 
overweging de mensen met bloemen, 
die door hun verschillen juist een mooi 
veldboeket vormen. Wij wensen de Eer-
ste Communicantjes en hun ouders een 
goede en mooie voorbereiding toe. De 
Eerste Communie voor deze groep is op 
26 juni in Nieuwveen. 

De pastoraatgroep

Palmpasen vieren

Vroeger gingen op Palmzondag veel 
kinderen de straat op met een versierde 
stok met daarop een broodhaantje, een 
gewijd buxustakje en allerlei lekkere 
dingen. Ieder jaar op Palmzondag her-
denken we de intocht van Jezus in Jeru-
zalem. Op 10 april vieren we Palmpasen 
om 9.15 uur. Wij zouden het leuk vinden 
als hier ook kinderen bij aanwezig zijn. 
Zij gaan dan tijdens de viering hun 
palmpasenstok versieren in de Jozef-
zaal. Vervolgens willen wij de kinderen 
vragen om hun Palmpasenstok te gaan 
brengen bij iemand die een steuntje kan 
gebruiken in deze moeilijke tijd, bij een 
oudere en/of eenzame parochiaan. Wij 
hebben hiervoor een paar mensen in 
gedachten, maar de kinderen mogen 
natuurlijk hierin ook zelf een keuze 
maken. Vind je het leuk om hier aan 
mee te doen?  We hopen jullie 10 April 
te ontmoeten bij de kerk. Als jullie zelf 
een Palmpasenstok meenemen die al 

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk
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omwikkeld is met papier, dan zorgen wij 
voor de versiering! 

Palmpaasstok/ kruis
Wat betekent het allemaal?
Kruis: Het kruis doet ons denken aan 
het lijden en sterven van Jezus. Zijn 
dood herdenken we in het bijzonder op 
Goede Vrijdag. Hij geeft zijn leven uit 
liefde voor ons, om ons op te tillen naar 
het Leven van zijn Vader.

Wit: Het kruis is omwikkeld met wit of 
geel crêpepapier, wit is de kleur van de 
verrijzenis, geel de kleur van vreugde en 
nieuw leven. Jezus is gestorven op het 
kruis maar gelukkig daarna opgestaan 
uit de dood. Hij leeft, ook nu nog. De 
Verrijzenis van Jezus vieren we speciaal 
met Pasen. Het paasfeest is het groot-
ste feest van het jaar!

Rood: Op 5 plaatsen op het kruis zijn 
er propjes rood crêpepapier als verwij-
zing naar de kruiswonden van Jezus (de 
spijkers in zijn handen en voeten en de 
wond op de plaats waar zijn hart werd 
doorstoken)

Palmtakje: Dit doet denken aan de 
palmbladeren waarmee de mensen Je-
zus hebben toegejuicht toen Hij op een 
ezel Jeruzalem binnentrok. Ze zongen 
toen: ‘Hosanna, Zoon van David. Geze-
gend Hij die komt in de naam van de 
Heer’. Op Palmzondag vieren we dit en 
dan ontvangt iedereen een palmtakje 
dat je dan thuis achter een kruisbeeld 
kunt hangen.

Haan: Petrus was één van de naaste 
vrienden (een apostel) van Jezus. Maar 
nadat Jezus gevangen was genomen, 
werd hij bang en verloochende Hem tot 
drie keer toe. Toen kraaide er een haan, 
zoals Jezus al tevoren aan Petrus had 
voorspeld. Petrus werd heel verdrietig 
toen hij besefte dat hij net had gedaan 
alsof hij Jezus niet kende. Gelukkig is hij 
na de verrijzenis van Jezus veel moedi-
ger geworden en zelfs door Jezus aan-
gewezen als de leider van de apostelen, 
de eerste paus.

Twaalf eitjes: Deze herinneren aan de 
twaalf apostelen (speciale vrienden) van 
Jezus. Eitjes horen ook bij de lente en 
het nieuwe leven.

Dertig rozijnen: Judas, een van de 
twaalf apostelen, heeft Jezus verraden 
en kreeg daarvoor dertig zilverlingen.

Hartje: Een hartje is een teken van lief-
de. Jezus heeft uit liefde voor ieder van 
ons persoonlijk zijn armen uitgestrekt 
op het kruis en zijn leven vrijwillig uit 
handen heeft gegeven; opdat wij door 
Hem een nieuw leven van vrede dichtbij 
God kunnen ontvangen.

Sinaasappels: deze herinneren aan de 
zure wijn die men Jezus op het kruis gaf.

Fijn als jullie er bij zijn op zondag 10 
april.

Heleen v.d. Reep, Angelique Pietersen en 
Hanriette Brouwer

Ziekenzalving
Woensdagochtend 20 april zal om 10.30 
uur de gezamenlijke ziekenzalving 
plaatsvinden in de Rietzanger. Cantabo 
zal deze bijzondere viering ondersteu-
nen. De parochianen van 80 jaar en 
ouder ontvangen een persoonlijke 
uitnodigingsbrief. Iedereen die jonger 
is en behoefte heeft aan de toediening 
van het sacrament, is van harte welkom. 
U kunt zich aanmelden op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 9.30 - 12.00 
uur bij het secretariaat. Telefoon: 0172- 
408128.

Namens de Diaconie- Bezoekgroep, 
Emmie Tersteeg

Een arm om je heen
Jij kunt een schouder zijn voor de 
mens in verdriet en verlorenheid;
jij kunt een arm zijn om een mens 

in de kou;
jij kunt een licht zijn voor de mens 

struikelend in het donker;
jij kunt een vuur zijn voor een mens 

verkild in het leven.

Soms zoekt een mens: wie kan ik 
zijn, wie mag ik zijn;

soms vraagt een mens: zal ik gemist 
worden, zal iemand om mij huilen;

voor wie ben ik belangrijk?

Hoe moet je leven als je geen uitno-
diging ontvangt;

als je voelt: zonder mij zou alles 
gelijk blijven;

als je niet merkt dat er iemand is die 
op jou wacht; 

die naar jou omziet. 

Kunnen we elkaar laten voelen:
jij mag er zijn, jij bent goed.

Jij kunt een schouder zijn, jij kunt 
een arm zijn.

Kunnen we elkaar laten voelen:
Ik ben een schouder voor jou, ik ben 

een arm om je heen,
een licht op je levenspad:

Er zal minder eenzaamheid zijn!

Marinus van den Berg

Ingezonden door de Diaconie- 
Bezoekgroep, Emmie Tersteeg

Lief en leed

Overleden
12 februari Cor Groen in ’t Wout   86 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Wat kun je doen?

Als je ’s morgens wakker wordt, even het 
nieuws wilt horen en dan ontsteld tot de 
ontdekking komt dat aan de oostgrens 
van Europa een oorlog is begonnen. 
Terwijl je, en waarschijnlijk vele anderen, 
steeds gedacht hebt dat het bij spierbal-
lentaal zou blijven; dreigementen die toch 
niet ten uitvoer gebracht zouden gaan 
worden.
Als je dan de tv aanzet en verwoeste 
huizenblokken ziet, vluchtende mensen 
en dan, en dat beeld staat nog in mijn 
netvlies gegriefd, een vrouw alleen, 
waarschijnlijk van mijn eigen leeftijd, 
die huilend door de straten loopt, bood-
schappentas in de hand, hoofddoekje 
om het hoofd geknoopt en huilend en in 
paniek haar wanhoop uitspreekt: “Ik ben 
maar alleen, heb geen plek om naar toe 
te gaan. Wie komt me helpen?” De afge-
lopen week heb ik me regelmatig afge-
vraagd: zou ze inmiddels een veilig heen-
komen hebben gevonden, is er iemand 
die zich om haar bekommert? Heeft ie-
mand haar meegenomen in de auto naar 
een veilig land? Leeft ze überhaupt nog? 
Vragen waarop het antwoord waarschijn-
lijk nooit gegeven zal worden, maar ik blijf 
haar maar voor me zien. De wanhoop van 
een oorlog in één blik gevangen. 

Wat kunnen wij meer doen dan geld ge-
ven, helpen als om opvangplekken wordt 
gevraagd en bidden, bidden dat de man 
in het Kremlin zijn verstand zal gaan 
laten spreken, zal gaan inzien dat er in 
een oorlog alleen maar verliezers zijn. Op 
mijn werk heeft iemand dit gedicht neer-
gelegd.  Ik wil het u niet onthouden.

             
Een krijgszuchtige tijd
Steeds gedacht: één soldaat maakt nog geen 

oorlog. Maar nu met man en macht gezocht 
naar geruststelling, naar de winter in een 
zwaluw zien overgaan, of de boter 
op het aanrecht bestuderen en hoe snel 
zacht, dat iets nog zacht kán worden in 
deze wereld en we allemaal zo smeerbaar,                                                                          
maar de kou spat van beeldschermen, uit 
radiostemmen.
Ze zeggen dat de veldslag is begonnen, dat 
anderhalve rus en een paardenkop dit wil-
den, terwijl wij toch weten dat 
vrede meer aanzien geeft dan geweld, 
dat alleen menslievendheid je een stoel 
in de geschiedenis geeft. En ook: een 
vechtersjas of een ijzervreter is geen iden-
titeit, het is een mal waar je jezelf in giet.                                                                            
Wie het zwaluwnest bevuilt, broedt uiteinde-
lijk zijn eigen ei kapot. 
Het volgende moeten we onthouden: 
dat we allemaal als vluchteling gebo-
ren worden, op zoek naar de juiste plek 
naar veiligheid en wat voorspoed, een 
liefkozende blik. Dus maak vrij baan in 
het hart, want daar is een onmeetbare                                                                            
ruimte. En bedenk dit: in ieder welkom zit 
een schuilkelder.

Marieke Lucas Rijneveld
 

Voorstellen 
communicanten
Zaterdagavond 12 maart was de presen-
tatie viering in Noorden met voorganger 
pastoor Glas en het koor Waimbaji. Een 
mooie viering waarin Caithlynn- Feline - 
Taro - Larissa - Kevin zich hebben voorge-
steld.  Zij hebben een heel mooie bloem 
gemaakt omdat bloemen ons zoveel 
vertellen over de liefde. En omdat het al 
een klein beetje feest is, ook een mooie 
slinger. De opening en slotgedachte, 
maar ook de voorbede zijn door de com-
municantjes voorgelezen en dat hebben 
zij super goed gedaan. Wij zijn ontzet-

tend trots dat zij zich zo goed hebben 
voorbereid. Ook de liedjes van het koor 
zijn mooi afgestemd op de kinderen. Al-
les met elkaar een mooie -warme viering. 
Nog een bijeenkomst en dan komt de 
grote dag, de dag waarop wij onze Eerste 
Heilige Communie gaan ontvangen op 26 
juni om 9.15 uur in de H. Nicolaas kerk in 
Nieuwveen.  

Miranda, Eva, Rosa

Palmpasen - Doe je mee?
In het weekend van 9 en 10 april wordt 
in onze kerk, net als in andere kerken in 
Nederland en overal ter wereld, Palmpa-
sen gevierd. De kerk viert op die dag dat 
Jezus met zijn vrienden Jeruzalem binnen-
trok. Het is een traditie om deze intocht 
op Palmzondag te gedenken. Kinderen 
komen dan de kerk binnen met hun mooi 
versierde palmpasenstokken in de vorm 
van een kruis.

Graag willen wij deze traditie in ere hou-
den. Daarom bieden wij de kinderen de 
gelegenheid om op zaterdag 9 april tus-
sen 11.00 en 13.00 uur een Palmpasen 
stok te versieren. Het enige wat de kin-
deren mee moeten nemen is een Palm-
pasenkruis (max.8ocm.hoog). Wij gaan 
aan de slag met crêpepapier en nog veel 
meer versierselen en krijgen tussendoor 
nog wat lekkers te eten. 

Vrijdag 15 april  Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg                                                                                                                                   
Vrijdag 22 april  9.00 uur Eucharistieviering met Pastoor Glas                                                                                                       
Vrijdag 6 mei  9.00 uur Eucharistieviering met Kapelaan van Paassen                                                                                 
Vrijdag 20 mei 9.00 uur Woord en Gebed met  Diaken van Aarle                                                                                           
Vrijdag 3 juni  9.00 uur Eucharistie viering met Kapelaan van Paassen
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H. Johannes Geboortekerk Zevenhoven

's Avonds om 19.00 uur is dan de viering. 
Samen met de voorganger komen de 
kinderen de kerk binnen met hun stokken 
in een feestelijke optocht. Na het begin 
van de viering gaan de kinderen met de 
leiding naar de grote zaal om daar hun ei-
gen verhaal te gaan horen.Daarna sluiten 
wij weer aan bij de grote mensen in de 
kerk om het einde van de viering mee te 
maken en ook weer in optocht de kerk te 
verlaten. En omdat we richting de Pasen 
gaan, gaan we na afloop van de viering 
ook nog even de pastorietuin in. Wie weet 
wat daar op de kinderen ligt te wachten! 
Doe je mee?
           

Meimaand Mariamaand
Kruispunten, schijnbaar doodlopende 
wegen, onduidelijke afslagen, onleesbare 
richtingwijzers, het leven zit er vol mee. 
Wie heeft nooit staan twijfelen welke rich-
ting zij moest kiezen?  
Wie dacht er om te keren omdat hij geen 
uitweg meer zag?    
Doe als Maria, ga door op de ingeslagen 
weg, ook al is de einder niet zichtbaar.                                
Vertrouw als Maria, ook op een onbe-
kend en bijna onbegaanbaar levenspad.                                         
Geloof als Maria, dat het goed zal komen, 
ergens ver de toekomst in. 
Zij weet: ik loop niet alleen, want jouw 
God is mijn God. 

Meimaand
Rozenkransgebed
In mei bidden wij iedere dinsdagavond 
om 19.00 uur de rozenkrans in de Johan-
nes Geboorte kerk. Bij mooi weer doen 
wij dat bij de Lourdesgrot. Bidden ook de 
Litanie van Maria en sluiten af met het 
Lourdeslied. Kan een kaarsje branden bij 
Maria en met elkaar bidden voor troost, 
kracht en vertrouwen. Iedereen is wel-
kom op deze avond. Zo willen wij Maria in 
ere houden.

Gerard

Activiteit Orangerie
Donderdag 14 april gaan we een bloem-
stuk maken. Dit zal uiteraard in het teken 
van Pasen staan.

U kunt een mandje of onderbord en 
snoeischaar mee nemen, wij zorgen voor 
de bloemen, oase en eitjes.
Opgeven voor 11 april bij Joke, jokevtol@
gmail.com of tel. 0172-539748
We starten om 14.00 uur met koffie/thee 
en de kosten zijn € 10,00.

Donderdag 12 mei gaan we een bezoek 
brengen aan een Anthurium kwekerij in 
Berkel en Rodenrijs. We vertrekken om 
9.30 uur vanaf de Orangerie per auto.
De kosten hiervoor zijn € 10,00 uur.
In Berkel en Rodenrijs worden we verwel-
komd met koffie/thee en zullen we een 
presentatie krijgen over de kwekerij en de 
activiteiten. Daarna gaan we de kassen in.

Na afloop kunt u ook nog ter plaatse een 
mooi bloemenarrangement kopen.
Opgeven voor 9 mei bij Joke, 
jokevtol@gmail.com of tel 0172-539748. 
Bij de opgave graag aangeven of u zelf 
met de auto rijdt of dat u wilt meerijden.

Graag tot ziens bij één van de activiteiten.
Gerda, Joke en Gerda.

Groepsexpositie Icoonschilderen
Met deze groeps-
expositie willen 
de exposanten de 
bezoekers van de 
Kunstroute Nieuw-
koop, op zaterdag 4, 
zondag 5 en maan-
dag 6 juni, niet alleen 
de schoonheid van 

iconen tonen maar de bezoekers, nu met    
Pinksteren, ook iets van Pinksteren laten 
meebeleven. 

Een icoon is een portret van Christus, 
Maria, van Heiligen en Profeten of van ta-
ferelen uit het Oud- en Nieuw-Testament. 
Met name in de Christelijke orthodoxe 
gemeenschappen zijn iconen dé meest 

zichtbare uitingsvorm van hun geloof. 
In woningen van de gelovigen is vaak 
een plaats ingericht voor iconen. Ook op 
werkplekken zie je soms kleine icoontjes. 
Een icoon is voor hen een zichtbare teken 
van de Christelijke werkelijkheid: Chris-
tus, Maria en de heiligen hebben niet 
alleen daadwerkelijk geleefd, ze zijn ons 
altijd steeds nabij. Het is gebruikelijk dat 
iconen niet gesigneerd worden door de 
kunstenaar. Immers niet de kunstenaar is 
de schepper van het kunstwerk, maar het 
is God die die het werk heeft gecreëerd; 
de kunstenaar is slechts het werktuig.  Er 
is evenwel geen absoluut verbod op be-
kendmaking van de kunstenaar. Al in de 
late middeleeuwen werden Griekse ico-
nen soms wél gesigneerd, maar dan staat 
er “ door de hand van ….”  of  “van de 
knecht des Heren ……” met daarachter de 
naam van de kunstenaar. De kunstenaar 
kende zijn plaats. 

Louis van Veen en Kees Rietveld zijn leer-
lingen van Jan Verdonk, in Nederland de 
meest vooraanstaande schilder van ico-
nen in de Griekse traditie. In 2011 is Kees 
begonnen met een schildercursus voor 
iconen in de Griekse traditie. Deze cursus 
wordt gegeven in de Oranjerie naast de 
H. Johannes Geboortekerk in Noordeinde. 
De cursus bestaat uit 15 lessen van 3 uur 
waarbij de cursist van een eenvoudig 
plankje eerst een schilderpaneel maakt 
die hij/zij vervolgens moet voorzien van 
een voortekening en bladgoud. Hierna 
volgt pas het eigenlijke schilderwerk. Van-
wege de steeds groeiende belangstelling 
voor het icoonschilderen is Louis sinds 
2014 aangezocht als de 2de cursusleider. 
De cursus wordt in 3 groepen gegeven: 
maandag- en woensdagavond en op de 
woensdagmiddag. Inmiddels hebben ca. 
60 verschillende cursisten een of meer-
dere cursussen gevolgd. Op dit moment 
volgen 21 cursisten de cursus. Veel cursis-
ten exposeren nu een of meer iconen. 

Lief en leed

Overleden
18 februari  Annie van der Laan - Wijfje       87 jaar
18 maart Jan van Veen                              78 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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…en toen was er in Europa een land 
in oorlog. Dan valt er eigenlijk niets 
te zeggen maar wel te bidden.

God, wij bidden voor alle mensen die 
lijden. Help ons God een wereld te bou-
wen waarin iedereen goed kan leven. Een 
wereld, waarin iedereen als een roos kan 
bloeien. Een wereld, waarin niemand meer 
huilt en geen oorlog meer is. Een wereld, 
waarin iedereen in vrede met elkaar leeft.

Palmpasen 
De ‘Goede Week’ begint met de viering 
van Palmpasen: We zijn heel blij dat we 
dit zonder coronamaatregelen weer 
eens met jong én oud kunnen vieren. 

Deze familie eucharistieviering vindt 
plaats op zondagochtend 10 april om 
11.15 uur in De Schuur, waarin pastor 
Van der Bie ons voorgaat, met muzikale 
begeleiding van koor Enjoy. 
Op woensdagmiddag 6 april vanaf 
14.30 uur gaan de kinderen van de 
basisschool de traditionele palmpas-
enstokken versieren in de pastorie van 
de kerk. Onze werkgroep heeft dan 
de stokken, de knutselmaterialen, de 
lekkernijen en de broodhaantjes klaar-
gelegd om heerlijk mee aan de slag te 
gaan! 

De versierde stokken brengen we, 
aansluitend aan de viering, op zondag-
middag langs bij ouderen, zieken en 
mensen die een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. Na afloop van de viering 
ontvangt ieder kind een naam met 
adres in onze parochiekern Hoogmade-
Woubrugge. 

We nodigen u allen van harte uit om 
naar deze familie eucharistieviering te 
komen, waarin ook de communicanten 
uit Hoogmade aan u worden voorge-
steld. 

Namens werkgroep familievieringen, Vera 
Nieuwenhuizen

Oecumenisch avond-
gebed in de Goede Week

In de stille week vóór Pasen houden de 
kerken van Hoogmade en Woubrugge 
het gezamenlijk avondgebed als voorbe-
reiding op de heilige dagen van Pasen. 
Er wordt geluisterd, gebeden en gezon-
gen bij teksten van de profeet Jesaja. 
Voorgangers zijn ds. S. Honing, ds. C. 
Koops en pastor M. Hoogenbosch.
We komen samen in de Dorpskerk van 
Woubrugge op maandag, dinsdag en 
woensdag van 19.15 tot 19.45 uur. U 
bent van harte welkom!

Pastor Marjo Hoogenbosch

Oecumenisch gebed bij 
Jezus’ Kruisweg 

Op Goede Vrijdag 15 april is er gelegen-
heid om de kruisweg te bidden in het 
kerkje aan de Does Vissersweg 1.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur bent u van 
harte welkom. De kruiswegstaties die 
vorig jaar door schilders uit Hoogmade 
en omliggende gemeentes zijn geschil-
derd, kunt u dan nog een keer bewon-
deren of voor het eerst bekijken. De 
kruiswegstaties zijn zeker nog een keer 
de moeite waard om bij stil te staan en 
te bidden bij de lijdensweg van Jezus. 
Om 15.00 uur gaan pastor Marjo Hoog-
enbosch en ds. Stefan Honing voor in 
gezamenlijk gebed.

Jeanne Borst, pastoraatgroep

Rozenkrans bidden in de 
meimaand 
In de Mariamaand is er gelegenheid om 
de rozenkrans te bidden, te luisteren 
naar marialiederen en mee te zingen. U 
kunt ook een kaarsje opsteken bij Ma-
ria. U bent welkom in het kleine kerkje 
aan de Does op donderdag 5, 12 en 19 
mei om 19.00 uur.

Waarom een rozenkrans 
bidden? 
Maria belooft aan iedereen die de ro-
zenkrans bidt speciale bescherming en 
grote genades. De rozenkrans heeft veel 
kracht en er zijn al veel wonderen ge-
beurd na het bidden van de rozenkrans. 
In 2010 stond het volgende nieuwsbe-
richt in vele kranten:
“Britse soldaat heeft zijn leven te dan-
ken aan een rozenkrans.”

Een Britse soldaat in Afghanistan was op 
patrouille toen de rozenkrans van zijn 
nek op de grond viel. De 19-jarige sol-
daat wilde zijn rozenkrans oprapen en 
merkte toen dat hij bovenop een land-
mijn stond. Zijn collega's konden hem na 
45 minuten in veiligheid brengen.                                                                                       

O.L.V. Geboortekerk Franciscus parochie 

Hoogmade/Woubrugge 
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Zijn overgrootvader raapte dezelfde ro-
zenkrans ruim 60 jaar geleden ook al op. 

Toen die tijdens de tweede wereldoorlog 
met een groep militairen door het open 
veld liep, bukte hij om iets op te rapen. 
Net op dat moment ontplofte er een 
bom. Hij was de enige van de groep mi-
litairen die dat overleefde. Wat hij had 
opgeraapt bleek een rozenkrans te zijn. 

En wonderen kunnen wij in de wereld 
van vandaag goed gebruiken.

Lia van der Voorn

Oecumenische gebeds-
dienst 4 mei-herdenking
De herdenking van de gevallenen van 
WOII en daarna zal dit jaar een extra kleur 
hebben door de oorlog in Oekraïne. De 
gezamenlijke kerken van Hoogmade en 
Woubrugge houden om 19.00 uur een 
gebedsdienst in de Gereformeer Kerk, 
A Kuyperweg 1. Deze wordt voorgegaan 
door ds. C. Koops.  Daarna sluiten we ons 
aan bij de herdenking rond het monu-
ment achter de Dorpskerk in Woubrugge. 
We zien u graag komen.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Welkom senioren-
ochtend 18 mei 
Op woensdag 18 mei is de voorjaars-
seniorenochtend van onze geloofsge-
meenschap in Hoogmade en Woubrugge. 
Wij beginnen de ochtend om 10.00 uur 
in Drieluik met de eucharistieviering, 

waarin pastor A. Vijftigschild zal voorgaan 
samen met pastor M. Hoogenbosch. Het 
Nederlandstalig Koor verzorgt de muzi-
kale begeleiding. Na de viering blijven we 
in Drieluik voor een gezellig samenzijn 
met koffie of thee en een drankje. U kunt 
dan ook mooie wenskaarten uitzoeken, 
gemaakt door dames van de groep 
‘Klein Onderhoud’. De opbrengst is voor 
diverse voorzieningen in onze geloofsge-
meenschap. De bezoekgroep wil u graag 
helpen om naar Drieluik te komen. U 
wordt thuis door ons afgehaald als u ons 
belt voor vervoer. Woubrugge: Nico Koot 
tel. 06-57830730; Hoogmade: Theo Nieu-
wenhuizen tel. 06-27375572.
Wij hopen u te ontmoeten op 18 mei.

Mede namens pastor A. Vijftigschild en pas-
tor M. Hoogenbosch, de bezoekgroep Hoog-
made/Woubrugge

Wij gaan Eerste Heilige 
Communie doen! 

Op zaterdagavond 12 maart jl. hebben 
acht communicanten zichzelf voorge-
steld aan de geloofsgemeenschap in 
de Sint-Bavokerk van Oud Ade. Deze 
kinderen zijn samen met alle kinderen 
van de Franciscusparochie in september 
2021 begonnen aan het Anker project 
in Roelofarendsveen. Later zijn ze, door 
de coronamaatregelen, in een kleine 
maar enthousiaste groep onder leiding 
van Jolanda van Berkel, daarmee verder 
gegaan in Rijpwetering. De presentatie-

viering had als thema: ‘Kijk eens in de 
spiegel: Ben jij een slaapkop?’ Zijn we 
net als de leerlingen in slaap gesukkeld 
en missen we daardoor het belangrijke 
moment: Even was de hemel open?! Of 
zijn we alert en bereid Jezus’ voetstap-
pen te volgen om een stukje hemel op 
aarde te maken? Diaken Van Aarle riep 
James Fredriks, Tom Tuitert, Tygo van 
Rijn, Ralph Willemsen, Nova van der 
Laan en Dione Ouwerling naar voren 
om zich voor te stellen en kort iets over 
zichzelf te vertellen. Daan Brugman en 
Lisa Rimmelzwaan konden er helaas 
niet bij zijn. Op zondag 12 juni doen zij 
Eerste Heilige Communie in de kerk van 
Rijpwetering. Wij wensen de kinderen 
en hun ouders een goede voorbereiding 
en een mooie dag toe!

Vera Nieuwenhuizen

Over de herbouw
Na de brief met een voorzichtig “Ja, 
mits” van het bisdom bestuur, ge-
stuurd op 12 februari 2021 is er hard 
gewerkt aan de zes voorwaarden om 
de financiële en bouwkundige vragen 
te beantwoorden. Met man en macht is 
er gewerkt aan deze voorwaarden. Wat 
hebben wij in Hoogmade en Woubrugge 
toch een hoop talentvolle parochianen 
die met veel elan samenwerken. Wat 
een werk is er verzet achter de scher-
men. 

En…? Nee, er is nog niets bekend. Nog 
niet, maar nu echt bijna. Wilt u het eer-
ste nieuws horen, houd dan de weke-
lijkse nieuwsbrief in de gaten. Wilt u de 
nieuwsbrief ontvangen, geef uw email-
adres door aan bcp_hoogmade_wou-
brugge@rkgroenehart.nl.

Leo van Rijn

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

Lief en leed

Overleden
4 maart     Maria Alida Volwater-Disseldorp      91 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering St. 
Barbara
Op donderdagavond 21 april om 20.00 
uur zal de Algemene Ledenvergadering 
worden georganiseerd bij Partycentrum 
Keijzer. Natuurlijk zullen de vaste agen-
dapunten besproken worden zoals jaar-
verslag en financieel verslag. Verder de 
herdenkingen van de overledenen van 
het afgelopen jaar.

Vacature in het bestuur
Sinds kort is er een vacature vrij ge-
komen en graag zouden wij deze plek 
weer in willen vullen op Algemene Za-
ken. Dus als u geïnteresseerd bent kunt 
u altijd bij ons aankloppen voor meer 
informatie. De sfeer binnen het bestuur 
is prima dus dat zou geen belemmering 
hoeven te zijn.

Voor vragen over deze functie kunt U 
contact opnemen met Jan v.d. Weijden, 
tel 06-50963228. 

Na afloop zullen we afscheid genomen 
van Piet Koek die jarenlang heeft bij-
gedragen in ons dragers team. U bent 
allemaal van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen.

Namens de secretaris van St. Barbara,
Marjolein Ubink

In memoriam Cees Schijff 

Afgelopen vrijdagmorgen van 11 maart 
2022 is onze tuinman Cees Schijff over-
leden. Als vrijwilliger voor de tuin en 
het kerkhof was hij heel vaak aanwe-
zig. Cees deed het werk erg graag en 
hield ook van gezelligheid en mensen 
om hem heen. De momenten van kof-
fiedrinken waren heel belangrijk voor 
hem. Vaak ging hij zelf koffiezetten, of 
zette hij ook koffie voor de dames van 
het secretariaat.

En natuurlijk na afloop de kopjes afwas-
sen. Alles zette hij weer netjes in de 
kast. Het graf van zijn overleden vrouw 
Riet, was de plek waar hij steeds naar 
toe ging. Cees hield van netjes, hij hield 
het graf keurig bij. Hij miste Riet enorm. 
Jarenlang heeft hij op het kerkhof mee-
geholpen. 

Daar zijn wij hem dankbaar voor.

Cor Rijkelijkhuizen

Nieuws van Akkoord
Doe je ook mee?
Het was heel gezellig op 
vrijdag 11 maart tijdens 
de eerste repetitie voor 
de allerjongste koorle-
den. 

Maar er kunnen er nog veel meer bij! 
Ben jij 5/6 jaar (of iets ouder mag ook) 
en vind je zingen leuk. Kom dan ook op 
vrijdag 1 april en 13 mei met ons mee 
zingen van 14.30 – 15.30 uur in de St. 
Jan de Doper kerk. Natuurlijk mag je 
dan ook meezingen tijdens de viering in 
de kerk. 

Koor akkoord 45 jaar!
Tijdens de Palmpasenviering op 10 
april bijvoorbeeld. Dit wordt weer een 
hele bijzondere viering. Dit jaar mogen 
er weer palmpasenstokken worden 

gemaakt. Alle kinderen mogen hun 
palmpasenstok naar binnen dragen. De 
stokken worden dan gezegend. Na de 
viering kan iedereen nog even blijven 
voor een kop koffie of een glaasje limo-
nade. Wist je dat het op de palmpasen-
viering 45 jaar geleden is dat het kin-
derkoor voor het eerst heeft gezongen? 
Bijzonder! En ook iets om heel trots op 
te zijn dat er in onze parochie nog een 
kinderkoor is. 

In de maanden april en mei wordt er 
niet alleen maar gezongen. We gaan 
ook een weekend lang plezier maken in 
mei. We blijven dan een nachtje slapen 
in de pastorie.

Marina

Zondag 10 april 
Palmpasenviering
Tijdens deze gezinsviering mogen de 
kinderen hun palmpasenstok naar bin-
nen dragen tijdens de viering. De stok-

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Peppelhofviering
Vrijdag 13 mei  9.30 uur Eucharistie viering met Kapelaan Van Paassen
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Leimuiden/RijnsaterwoudeSint Jan de Doperkerk

ken worden dan gezegend. Na de vie-
ring kunnen jullie nog even blijven voor 
een kop koffie en de kinderen kunnen 
nog even samen spelen. 
St. Jan de Doper om 11.15 uur.
 

Vrijdag 15 april, kinder-
kruisweg en paaseitjes 
zoeken in de tuin

Kinderen (en hun ouders) worden rond-
geleid langs alle schilderijen die langs 
de banken hangen. Hier staat de lijdens-
weg van Christus op afgebeeld. Op een 
laagdrempelige manier wordt het ver-
haal uitgelegd. Daarna gaan we paasei-
tjes zoeken in de tuin van de kerk.
St. Jan de Doper 14.30 – 15. 30 uur.
 
Hopelijk zien we jullie in de maand 
april!!

Groeten van het team Gezingsvieringen 
PLUS

Paas seniorenviering
Na twee jaar mogen wij op donderdag 7 
april weer een seniorenviering houden 
in de St. Jan de Doper kerk in Leimui-
den/Rijnsaterwoude de viering begint 
om 9.30 uur. 

De viering wordt muzikaal ondersteunt 
door het Caeciliakoor. 
Kapelaan Van Paassen gaat ons voor in 
deze eucharistieviering. 
Na afloop is er een gezellig samenzijn in 
de Priester Hendrikzaal.
De koffie en thee met iets lekkers staat 
dan klaar en een hapje en drankje.
Wij kijken er naar uit, u ook?

Werkgroep Seniorenviering 

Plantjes verkoop voor 
de Vastenactie

Na de Seniorenviering van 7 april en 
Palmpasen op 10 april kunt u een mooie 
schaal met fleurige bosviolen kopen. De 
kosten zijn € 7,50. De opbrengst komt 
helemaal ten goede aan de vastenactie 
2022 voor de Maya-gemeenschappen in 
Guatemala. "Je land is je leven " 

Sonja Knelange

Leimuiden - Oekraïne
Na jarenlang kinderen uit de omgeving 
van Tsjernobyl een vakantie naar Ne-
derland aan te hebben geboden, is Nel 
van den Berg nu een transport aan het 
organiseren samen met het Rode Kruis 
richting Oekraïne. Er is veel behoefte 
aan dekens, dekbedden, verbandmid-
delen, paracetamol, herenkleding, etc. 
Wie een bijdrage wil leveren kan spullen 
inleveren op Verlaat 51.

In Oekraïne is de oorlog begonnen
Het gif van de oorlog zal ook ons le-
ven binnendringen. Het kan ons leven 
helemaal overhoop halen. Alles wordt 
anders. En dan komt de vraag op: ‘Wie 
ben ik nu? Hoe staan we daar als gelo-
vige mensen in?’ Het thema blijft van 
belang, ook nuur. We hebben elkaar in 
deze tijd hard nodig. Huub Oosterhuis 
schreef ooit de tekst voor een lied tegen 
de derde wereldoorlog. Laat dit lied uw 
gebed zijn. 

Wij die met eigen ogen de aarde zien 
verscheurd maar blind en onmeedogend 
ontkennen wat gebeurt.
De oorlog is geboden, 
de vrede mag niet zijn. 
Dat mensen mensen doden, 
en wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven, 
van hoop en vrees vervuld, 
Aan machten prijs gegeven, 
an meer dan eigen schuld 
Wij, die God weet hoe verder, 
tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van 
vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij 
zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht 
ontwaakt. 
Dat in ons wordt herschapen de geest 
die overleeft. 
Dat onze lieve aarde nog kans op 
redding heeft. 

(melodie: Ik wil mij gaan vertroosten).

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
11 maart Cees Schijff     85 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Rozenkransgebed
Er is gelegenheid voor rozenkransgebed 
op dinsdag 3, 17 en 31 mei om 8.45 uur in 
Oud Ade, voorafgaand aan de viering.

Secretariaat 
Rijpwetering
In verband met tweede paasdag is het 
secretariaat dinsdag 19 april geopend.
Op woensdag 27 april, Koningsdag, zijn wij 
gesloten.

Palmzondag
Zaterdag 9 april om 19.00 uur is de palm-
pasenviering in de kerk van Oud Ade. We 
beginnen de viering buiten op het plein bij 
het dorpshuis. U kunt daar direct naar toe 
gaan. Na het wijden van de palmtakjes en 
het voorlezen van het evangelie gaan we 
gezamenlijk in processie naar de kerk. Tij-
dens de viering is er een kruisverering. U 
mag hiervoor zelf bloemen meebrengen. 
U bent van harte welkom. 

Kruisweg
Op woensdag 2 maart is de veertigdagen-
tijd begonnen. Een periode van bezinning 
en versobering, die uitmondt in de Goede 
Week ter voorbereiding op Pasen. De 
kruisweg is op Goede Vrijdag 15 april om 
15.00 uur. Het tijdstip waarop volgens 
de overlevering Jezus stierf. Biddend en 
zingend langs de veertien afbeeldingen 
van de lijdensweg van Christus. Van harte 
worden ook de kinderen uitgenodigd om 
de kruisweg mee te lopen en bloemen 
neer te leggen bij het kruis.

Vrijdag 15 april om 15.00 uur in O.L. 
Vrouw Geboortekerk van Rijpwetering.
U bent meer dan welkom.

Odrada Duivenvoorden en Tineke van Hoorn

Paaswake met kinder-
woorddienst
Op paaszaterdag 16 april is er om 19.00 
uur een paaswake met kinderwoorddienst 
in Oud Ade. Pastoor Glas en diaken Van 
Aarle zullen de paaswake grotendeels 
samen leiden en de koren Joy en LOSZ 
verzorgen de zang. De kinderen gaan aan 
het begin van de viering met ons en dia-
ken Van Aarle naar het dorpshuis naast 
de kerk en hebben daar hun eigen uitge-
breide kinderwoorddienst. Met zang van 
het kinderkoor LOSZ, Bijbel en beamer 
vertellen wij hen over de schepping, de 
uittocht en de verrijzenis van Jezus. Als zij 
terugkomen in de kerk zullen zij de zege-
ning van het doopwater meemaken en de 
eucharistie verder met ons vieren. 

Gezinnen met kinderen uit de gehele 
Franciscusparochie zijn van harte uitge-
nodigd.
 
 Jolanda van Berkel, Bianca van der Voorn 
en Claudia Straathof

Eerste paasdag
Zondag 17 april, eerste paasdag, is er om 
9.15 uur een eucharistieviering in Rijpwe-
tering met medewerking van dameskoor 
OA/RW. Voorganger is kapelaan 
Van Paassen. 

Zalving voor ouderen en 
zieken 
Al enige keren hebben we in onze kerken 
een gezamenlijke ‘zalving voor zieken en 
ouderen’ beleefd. In de kerk, met familie 
en belangstellenden er om heen. De jaren 
gaan tellen en wegen soms zwaar, ons 
leven is kwetsbaar. De leeftijd kan, net 
zozeer als ziekte, een reden zijn om dit sa-
crament te vragen. We willen de gelegen-
heid geven om tijdens een speciale viering 
de ziekenzalving te ontvangen. Dit zal zijn 
op zaterdag 23 april 2022 om half elf ‘s 
morgens in de kerk van Rijpwetering. 
Het ontvangen van dit sacrament is heel 
persoonlijke stap. Toch is een sacrament 
deel van het leven van de gelovige ge-
meenschap. Daarom zouden we het zeer 

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
19 april 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.
3 mei 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.
17 mei 9.00 uur  Viering van woord en gebed. Voorganger is 
   pastor M. Hoogenbosch.
31 mei 9.00 uur  Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.
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op prijs stellen wanneer er kinderen of 
verzorgers aanwezig kunnen zijn bij deze 
viering. Na de viering, kunnen we elkaar 
ontmoeten voor koffie en een praatje. 
Pastoor Glas zal de ziekenzalving bedie-
nen en diaken Van Aarle zal assisteren. 
Wanneer u vragen heeft, dan kunt u 
bellen naar diaken van Aarle, tel. 06-
21693267. 

Als u mee wilt doen, dan kunt u zich aan-
melden bij het secretariaat op de pastorie 
van Rijpwetering tel. 071-5018278. Dit is 
geopend op maandag- en woensdagmor-
gen van 9.00 uur tot 10.30 uur.

Wij gaan Eerste Heilige 
Communie doen!
Op zaterdagavond 12 maart hebben 8 
communicanten zichzelf voorgesteld 
aan de geloofsgemeenschap in de Sint-
Bavokerk van Oud Ade. Deze kinderen zijn 
samen met alle kinderen van de Francis-
cus parochie in september 2021 begon-
nen aan het Anker project in 
Roelofarendsveen. Later zijn ze, door de 
coronamaatregelen, in een kleine maar 
enthousiaste groep onder leiding van Jo-
landa van Berkel, daarmee verder gegaan 
in Rijpwetering. 

De presentatieviering had als thema: ‘Kijk 
eens in de spiegel: Ben jij een slaapkop?’ 
Zijn we net als de leerlingen in slaap 
gesukkeld en missen we daardoor het 
belangrijke moment: Even was de hemel 
open?! Of zijn we alert en bereid Jezus’ 
voetstappen te volgen om een stukje he-
mel op aarde te maken? 

Diaken van Aarle riep James Fredriks, Tom 
Tuitert, Tygo Van Rijn, Ralph Willemsen, 
Nova van der Laan en Dione Ouwerling 
naar voren om zich voor te stellen en kort 
iets over zichzelf te vertellen. Daan Brug-
man en Lisa Rimmelzwaan konden er he-
laas niet bij zijn. Op zondag 12 juni doen 
zij Eerste Heilige Communie in de kerk van 
Rijpwetering. Wij wensen de kinderen en 
hun ouders een goede voorbereiding en 
een mooie dag toe! (Foto van de commu-
nicanten vindt u op blz. 25)

Vera Nieuwenhuizen

Beste parochianen van 
Rijpwetering en Oud Ade

In de maand mei starten we weer met de 
jaarlijks Actie Kerkbalans. Deze landelijke 
actie loopt in andere parochies al vanaf 
begin van 2022, maar wij kiezen de laatste 
jaren voor een later moment omdat wij 
ervaren dat dit tijdstip gunstiger in het 
jaar valt.

Wat heeft de actie kerkbalans in 2021 
nu opgebracht?
Wij hebben u afgelopen oktober via Sa-
menstromen een tussenstand gegeven 
van de opbrengst tot en met september 
2021. Die bedroeg € 23.000,- (2020: 
€ 20.000,-). Over heel 2021 was het totaal 
van de bijdragen € 33.000,- (€ 31.000,-). 
Een lichte stijging dus, maar wel heel erg 
belangrijk en welkom, omdat we daarmee 
met elkaar de neerwaartse trend van 
afgelopen jaren omgebogen hebben. We 
hebben wederom weer een aantal nieuwe 
meerjaren contracten kunnen afsluiten 
met donateurs. Daarmee is hun gift volle-
dig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op 
met onze penningmeester Dammes van 
der Poel, tel. 06-11351504 of schrijf een 
e-mail: d.poel@planet.nl.

Dankbaar en fijn dat u heeft willen bij-
dragen en wij verwachten dat u dit blijft 
doen, want zonder u is er geen kerk. En 
dat brengt ons bij het thema van de Actie 
Kerkbalans dit jaar: ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen. 

Het in standhouden van onze kerken 
hangt natuurlijk niet alleen van financiële 
bijdragen af. Er zijn dorpsgenoten/vrijwil-
ligers nodig om de organisatie rondom de 
kerk in stand en draaiende te houden. Op 
dat vlak is er sprake van chronische bloed-
armoede. 

Zo ontbeert bijvoorbeeld deze commissie, 
de BCP, al langere tijd een voorzitter en 
secretaris. Nieuw bloed is zeer gewenst 
en noodzakelijk! Zo ook bij de pastoraat-
groep. Uw persoonlijke bijdrage in de 
vorm van inzet heeft wat ons betreft dan 
ook de meeste prioriteit. Kom op mensen, 
pak een stukje verantwoordelijkheid op 
en meld je aan voor een goede daad. 
Wilt u dit ook eens in familieverband met 
de jongere generatie bespreken? 

Wie zijn onze potentiële kandidaten? Wij 
rekenen op uw medewerking en verant-
woordelijkheid. Samen kerk, samen sterk. 
Laten we dat samen waarmaken!

Reageren/aanmelden kan via e-mail:  
bcp_rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
of rechtstreeks bij het secretariaat via 
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl 
of de bekende (oud) beheercommissie 
leden Jan tel. 06-15901390 of Theo tel. 
06-30118367.

Morgen begint vandaag!

De beheercommissie

Lief en leed

Overleden
17 februari Wilhelmina Johanna Bergshoeff – Pennings  82 jaar
25 februari Margreet van den Berg- van der Burgh  75 jaar
4 maart Henk Bergshoeff  78 jaar
8 maart Ina Heemskerk – Koetsier  77 jaar

Huwelijk
In de H. Bavokerk te Oud Ade vindt op vrijdag 22 april het huwelijk plaats 
van Sjors van Schie en Samantha Quint.
Aanvang: 15.30 uur.
Wij wensen Sjors en Samantha een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Oude Ade/Rijpwetering
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Van de BCP
Vluchtelingen in de pastorie van de 
Mariakerk
Wat een drama speelt zich af in 
Oekraïne! Persoonlijk voelde ik me heel 
machteloos bij het uitbreken van de 
oorlog. Je wilt wel helpen maar hoe? Na 
een oproep van verschillende kanten 
is besloten om de pastorie van de Ma-
riakerk beschikbaar te stellen voor de 
opvang van vluchtelingen. De PCI (Pa-
rochiële Charitas Instelling) heeft hierin 
het voortouw genomen. Zij hebben sa-
men met het parochiebestuur, de BCP 
Emanuel en de gemeente overlegd en 
zijn heel voortvarend in actie gekomen. 
Voordat de pastorie weer bewoond 
kan worden moest er nog een en ander 
gebeuren. Zo is de douche gelegenheid 
hersteld en de warmwater voorziening 
verbeterd. Er is ruimte gemaakt voor 
een wasmachine en een droger en de 
slaapkamers zijn leeg gemaakt. 

Natuurlijk moet er ook de nodige huis-
raad komen om de pastorie in te rich-
ten. Denk aan bedden en allerhande 
spullen die je dagelijks nodig hebt. De 
PCI heeft samen met de Lionsclub en 
de Rotary verschillende bedrijven be-
naderd die willen helpen om dit voor 
elkaar te krijgen. Voor alle klussen 
hebben plaatselijke ondernemingen 
zich vrijwel belangeloos ingezet. Wij 
danken daarvoor de bedrijven Johlex 
Bouw, Vink Installatiegroep, Vesseur 
Installatie, Timmer/Bouwvakbedrijf, 
Nico Hoogenboom, Verdel ICT & Media 
en De Inboedel Ruimers die heel snel 
hebben gereageerd en geholpen. Wij 
zijn trots op deze ondernemers en hun 
medewerkers die in een korte tijd alles 
hebben geregeld. De vluchtelingen zul-

len door de gemeente en De Driemaster 
worden begeleid. Zij zullen goede bege-
leiding nodig hebben na wat zij allemaal 
hebben meegemaakt. Wij zijn heel blij 
met het beschikbaar stellen van de pas-
torie. Als geloofsgemeenschap kunnen 
we op deze manier onze medemensen 
ondersteunen.

Herbestemming Mariakerk
Op 23 maart is er voor parochianen uit 
de (oude) Mariawijk een eerste informa-
tieavond gehouden over het proces om 
te komen tot een herbestemming van 
de Mariakerk. In de Emanuelkern is bij 
deze Samenstromen een kort verslag 
over de avond gevoegd. Op dat zelfde 
blad wordt ook uitgelegd wat het paro-
chiebestuur voor ogen heeft. Op dins-
dagavond 10 mei is er een tweede infor-
matie avond waarop de parochianen uit 
de gehele Emanuelkern welkom zijn.

John van Velzen 

Van de pastoraatgroep
Project jonge gezinnen
We hebben gemerkt dat er vanuit jonge 
gezinnen behoefte is om samen te ko-
men in de kerk. Momenteel is daar niets 
voor georganiseerd maar dit willen we 
graag wel doen. Daarom vragen we jul-
lie (de jonge gezinnen) hoe jullie dit voor 
je zien/er inhoud aan willen geven. Er 
is een enquête beschikbaar die je kunt 
invullen en hiermee willen we een pro-
gramma opstellen. 

Scan de QR code om de 
enquête in te vullen.

Rozenkransgebed  

Elke dinsdag in de maand mei is er om 
08.45 uur een rozenkransgebed in de 
Petruskerk. Aansluitend om 09.00 uur 
is er een eucharistieviering. Voelt u zich 
voor beiden van harte welkom.

Namens de pastooraatgroep, 
Thom Oosterveer

Voorjaarsaanbod
Emanuelkoor
De zon schijnt en je hart begint spon-
taan te zingen. Ken je dat gevoel? Heer-
lijk hè en dan ook nog echt zingen maakt 
het blije gevoel compleet. Wil je hele-
maal het ultieme gevoel ervaren, kom 
dan zingen in een koor.

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vieringen in de week
Iedere maandag  07.00 uur eucharistieviering
Iedere dinsdag  09.00 uur eucharistieviering
Voor de vieringen in de week voor Pasen en de overige vieringen zie 
het rooster achterin.
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Hierbij doen we je een voorjaarsaanbod: 
Vanaf dinsdag 26 april gaan we met het 
Emanuelkoor aan de slag met nieuwe 
mis gezangen in de stijl van John Rutter. 
Deze is geschreven door Aart de Kort, 
organist in de Laurentius en Elisabeth 
kathedraal in Rotterdam.

Kom samen met ons Emanuelkoor in 
10 weken deze mis instuderen. Op 3 
juli zingen we de mis in de viering met 
onze eigen pastoor Jack Glas. We zullen 
naast deze mis nog meer voorbereiden, 
want we zingen in deze periode o.a. ook 
tijdens 2 hoogmissen, te weten de mis 
van de Heilige Drie Eenheid en Sacra-
mentsdag. 

Periode: 26 april – 3 juli
Tijd:  Dinsdag 19.30 uur – 21.30 uur 
Plaats: Petruskerk Roelofarendsveen

Heb je vragen? 
Stel ze gerust aan Manon (dirigent) 
manontersteege@gmail.com tel. 
06-47316736 of Gerard (organist) 
gerardbus51@gmail.com tel. 071-331 5014
Geef je op bij: Manon.
Graag tot ziens en vooral horens op 
26 april.

Manon ter Steege

Presentatie viering com-
municantjes 15 mei in de 
Petruskerk
Zondag 15 mei zullen 30 kinderen zich 
voorstellen aan de kerkgemeenschap. 

De viering begint om 9.15 uur en diaken 
Van Aarle zal voorgaan in de viering, 
welke muzikaal ondersteund wordt door 
koor Cadans. 

Op zondag 19 en 26 juni zullen zij, tij-
dens een feestelijke viering hun Eerste 
Heilige Communie ontvangen. Laten we 
met zijn allen de kinderen verwelkomen.

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Hemelvaartsdag 
– Dauwtrappen

Donderdagochtend 26 mei, Hemel-
vaartsdag, organiseren we traditiege-
trouw het  Dauwtrappen, dit jaar ook 
weer oecumenisch. Het is heerlijk om in 
alle vroegte met elkaar te wandelen, tot 
rust en bezinning te komen en te genie-
ten van Gods ontluikende schepping. 
Wandelt u ook mee? Het wandeltempo 
stemmen we op de groep af, zodat de 
route van ongeveer 4-5 km voor ieder-
een vol te houden is. 

De start is om 07.00 uur bij de Petrus-
kerk (Noordeinde 187). We beginnen 
met een kort gebed en gaan daarna 
op stap. Het eerste stukje van de route 
wandelen we in stilte. Halverwege is er 
een korte stop waarin we met elkaar 
kunnen bidden en zingen. Daarna ver-
volgen we onze weg. Rond 8.30 uur ver-
wachten we weer bij de Petruskerk aan 
te komen en kunnen we bij een kopje 
koffie of thee met krentenbrood nog 
nagenieten en napraten. 

Naar keuze kunt u vervolgens aanslui-
ten bij de eucharistieviering om 9.15 uur 
in de Petruskerk (Emanuelkoor) of de 
viering om 9.30 uur in de Schakelkerk. 
We hopen u te ontmoeten.

Marian van Velzen, Ellen van der Willik, 
Astrid de Haas

Misdienaars gezocht
Wil jij ook iets te doen hebben in de 
kerk? Zit jij ook niet graag lang stil in de 
kerk? Kom eens een keer proefdraaien 
bij de misdienaars. 
Lijkt het je leuk om een taak te hebben 
in de kerk? Misschien is misdienen iets 
voor jou. Neem contact op met de coör-
dinatoren van de misdienaars, Ingrid en 
Natascha. 

Wij horen graag van je!
Misdienaars_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl.

Ingrid de Haas tel. 06-40550559, 
Natascha Oosterman tel. 06-15275835

Sparen voor Faith
Wil je ook mee 
sparen voor Faith? 
Vanaf nu kan dat! 
Door je bood-
schappen bij Vo-
mar te doen en bij 

de kassa je klantenkaart te laten scan-
nen, gaat er automatisch 0.5% van het 
totaalbedrag aan boodschappen naar 
Faith!  Dit kost jou niks extra’s maar dit 
zorgt er wel voor dat onze kas goed 
gevuld blijft. Zo spaar je ongemerkt voor 
ons.

Koor Faith

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

  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Lief en leed

Overleden
05 februari   Hubertus Jacobus Oudshoorn  76 jaar
09 februari Anna Antonia Akerboom – van der Meer  91 jaar
09 februari Wilhelmina Catharina Maria de Koning-van der Harg  70 jaar
22 februari  Sebastianus Cornelis Jacobus van Berkel  89 jaar
04 maart Vincent Kuiper  69 jaar
11 maart Aleida Lumberta Maria Wubben-van Dijk  85 jaar

Huwelijk 
In de H. Mariakerk te Roelofarendsveen vindt op vrijdag 27 mei 2022 het huwelijk 
plaats van Eric de Bruijn en Franska Bakker. 
Aanvang: 14.00 uur.
Wij wensen Eric en Franska een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.
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Algemeen
Kevelaer
De bedevaartreis naar Kevelaer gaat door. Vanuit onze paro-
chiefederatie zijn de eerste besprekingen geweest. De reis is 
gepland van 29 augustus tot en met 31 augustus.

In Nederland en België is Kevelaer bekend als Maria-be-
devaartsoord. Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk 
beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel 
katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in 
het Latijn bekend staat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de 
"Troosteres der Bedroefden".

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de 
Maagd tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een 
kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 
juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in 
de Kevelaer Heide bij het hagelkruis stond, waar hij bij herha-
ling de opdracht kreeg. Algauw kwamen er pelgrims en werden 
er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze 
genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, 
gehouden in het klooster ter Weide.
In 1645-47 werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige Kaar-
senkapel. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel 
gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek van Kevelaer 
verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.

We hopen dit jaar naast de vertrouwde bedevaartgangers ook 
nieuwe deelnemers te kunnen meenemen. U kunt denken aan 
de kinderen van de oudere bedevaartgangers, maar ook jong 
volwassenen zijn welkom. De bedevaart naar Kevelaer is een 
combinatie van geloof vieren en gezelligheid.
In de volgende Samenstromen (juni) zal uitgebreidere informa-
tie staan.

Wilt u zich al aanmelden of meer informatie over de reis, kos-
ten e.d. dan kunt u zich wenden tot:
Agnes van Berkel tel. 06-53582945
Lia van der Voorn tel. 06-10719032
Niels Hofkens tel. 06-31070460

Diaken André van Aarle

Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam 
verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de 
Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariette 
Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook 
voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met 
andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te 
maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom 
van Banneux. 

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team 
bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, help-
sters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.  
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux 
aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. 

Binnenkort vind de volgende bedevaart plaats:
Vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrij-
dag 13 mei t/m dinsdag 17 mei. Heeft u geen begeleiding 
nodig dan kunt u  ook mee met deze bedevaart.

Of u kunt meegaan voor:
Eendaagse bedevaart op zaterdag 28 mei.
Tweedaagse bedevaart zaterdag/zondag 18 en 19 juni.
Voor aanmeldingen en verdere informatie betreffende de 
kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. 

U kunt deze aanvragen bij:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan, tel. 015-3693148. 
Email: paulo_opstal@hotmail.com,
Hr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872. 
Email: gerard.debruijn@planet.nl.
U kunt voor informatie ook terecht bij 
Helma de Jong tel. 06-50598993.

FederaCtie Bedevaart naar Kapel in 
't Zand, Roermond
We mogen weer! Op zaterdag 21 mei gaan we vanuit de Clara 
en Franciscus Federatie op bedevaart naar Roermond. 
Om 7.30 uur vertrekt de bus uit Nieuwkoop, 
bij Taxibedrijf v.d. Laan, Transportweg 24.

Om 8.00 uur kunt u opstappen bij de St. Jan de Doperkerk in 
Leimuiden. Bij Kapel in 't Zand (www.kapelinhetzand.nl) 
krijgen we een rondleiding. 

Daarna is er een lunch. En een viering waarin kapelaan Van 
Paassen en pastor Van de Reep voorgaan. 

Hierna kunt u op eigen gelegenheid nog even rondkijken in 
het Kapellerkwartier.

Om 15.30 uur rijden we terug.

De kosten voor deze dag bedragen € 30,- per persoon. 
Contant te betalen in de bus. Opgeven vóór 7 mei bij Riet 
Spekman, m.spekman@ziggo.nl of tel. 06-40410241
(bellen liefst in de avond.) Geeft u dan ook eventuele dieet-
wensen door?
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Clara & Franciscus  Algemeen 

Pinksternoveen
In de Fransiscuskern wordt nagedacht over de invulling van 
een lokale Pinksternoveen. Vanaf 26 mei, Hemelvaartsdag, 
tot en met 3 juni, Pinksterzaterdag, bidden we 9 dagen om de 
komst van de Heilige Geest. Wilt u meehelpen met de orga-
nisatie of de invulling wat betreft zang/muziek, mail ons via 
pastoraatgroep_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl. Binnen-
kort volgt meer informatie via uw lokale mededelingenblad. 
Graag tot ziens.

Tineke van Hoorn & Astrid de Haas

Stille Omgang Penning voor 
trouwe pelgrim

De Stille Omgang vieringen in Leimuiden en Langeraar zijn, 
evenals vorig jaar, heel bijzonder geweest. In Leimuiden was 
kapelaan Van Paassen celebrant en in Langeraar pastoor Glas 
met assistentie van diaken Van Aarle. De Samenwerkende 
Genootschappen in de Federatie zagen zich geconfronteerd 
met het feit dat de omgang in Amsterdam geen doorgang 

kon vinden, en zo werd besloten om voor de Clara parochie 
in Langeraar te vieren en voor de Franciscus parochie in Lei-
muiden.

Na de plechtige eucharistievieringen was er eucharistische 
aanbidding met de uitstelling van het Allerheiligste. In beide 
vieringen waren er prachtige overwegingen en was er indruk-
wekkend gezang met aloude liederen zoals het Panis Angeli-
cum, het Tantum Ergo en het Aan U o Koning der eeuwen.
In Langeraar sprak, aan het eind van de eucharistieviering, de 
voorzitter van het samenwerkende genootschap. 

“Zowel landelijk als in de federatie is er grote waardering dat 
wij met eigen vieringen blijvend aandacht vragen voor de 
rijke traditie van de Stille Omgang. In het verleden had iedere 
parochie een genootschap maar hier zijn er nog maar vier 
van over. Niemand wil zich hiervoor inzetten, en het zou niet 
meer van deze tijd zijn. Het tegendeel is waar want de Stille 
Omgang is een getuigenis van dat wij er nog zijn, dat wij met 
ons geloof alleen maar stilte nodig hebben om indruk te ma-
ken en dat wij een voorbeeld en inspiratie zijn voor en van al 
die stille tochten die plaatsvinden als er iets ergs gebeurd is.”

Bijzonder was de mededeling dat Gerard van der Ham en Dirk 
Janmaat van de parochie Zevenhoven al meer dan 50 keer de 
Stille Omgang gelopen hebben. Pastoor Glas en Diaken van 
Aarle reikten hierna aan de jubilarissen de zilveren Stille Om-
gang penning uit. Verder was er voor de jubilarissen het boek 
“Het Mirakel van Amsterdam” van Charles Caspers en Peter 
Jan Margry en bloemen. Na de bijzondere vieringen was er, 
zoals gebruikelijk na de Stille Omgang, koffie, thee, broodjes 
en een krentenbol. 
De viering is terug te zien op: youtU.be/z7oVE6SSbUE.

KALENDER APRIL 2022
5,12,19,26 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
6,20   19.30 uur Online (via Zoom)  Bijbellezen met je hart
        Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
6,20,27    8.45 uur  Koetshuis, Langeraar  Stilte-Aandacht meditatie 
7,21,28  20.00 uur     Info: www.rkgroenehart.nl
13  19.30 uur www.bisdomrotterdam.nl (Online) De diocesane Chrismamis

KALENDER MEI 2022
3,10,17,24,31 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden Stiltemeditatie (info: jokevtol@gmail.com)
4,18  19.30 uur Online (via Zoom)  Bijbellezen met je hart
        Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
4,11,18,25  8.45 uur  Koetshuis, Langeraar  Stilte-Aandacht meditatie 
5,12,19,26 20.00 uur     Info: www.rkgroenehart.nl
14  11.00 uur Bedevaartkerk, Brielle  Opening van het bedevaartseizoen 2021
        Info: www.martelarenvangorcum.nl
21    7.30 uur Kapel in 't Zand, Roermond Bedevaart, zie blz. 32 in dit blad.
26     9.00 uur Lourdesgrot, Zevenhoven  Viering bij Lourdesgrot
26     7.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen Oecumenisch dauwtrappen
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Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen en Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

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

Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen, 
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459
Donderdag niet beschikbaar

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
9 april

 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Om 13.30 uur Viering van Barmhartigheid
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 
10 april

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Kinderkerk / Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

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

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

donderdag 
14 april 
Witte Donderdag

21.00
• Gebedsviering
• Wake bij het H. Sacrament
• B. van Paassen  

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

vrijdag  
15 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep 

19.00 uur
• Kruisverering
• Jubilans
• Geen Kinderkruisweg
• J. Glas + A. van Aarle  

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep  

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep 

15.00 uur
• Oecumenische Kruiswegviering
• A. van Aarle + Dominee J. van Dijk  

zaterdag  
16 april 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Cantors
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas + A. van Aarle  

19.00 uur
• Paaswake
• De Horizon
• B. van Paassen + H. van de Reep 

zondag  
17 april 
Pasen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante + Cantabo
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• J. van der Bie 

maandag  
18 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Piano en Zang
• B. van Paassen  

zaterdag 
23 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas  

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

zondag 
24 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Voorstellen communicanten
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Koffie na de viering
• Parochiaanvoorganger  

zaterdag 
30 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker  

zondag 
1 mei

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

11.15 uur
• Woord & Gebed
• Cantor
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Woord & Gebed
• Cantabo
• A. van Aarle  

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

 

 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 
9 april

 19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Om 13.30 uur Viering van Barmhartigheid
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

zondag 
10 april

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Kinderkerk / Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• B. van Paassen 

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

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

donderdag 
14 april 
Witte Donderdag

21.00
• Gebedsviering
• Wake bij het H. Sacrament
• B. van Paassen  

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

vrijdag  
15 april  
Goede Vrijdag

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep 

19.00 uur
• Kruisverering
• Jubilans
• Geen Kinderkruisweg
• J. Glas + A. van Aarle  

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep  

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep 

15.00 uur
• Oecumenische Kruiswegviering
• A. van Aarle + Dominee J. van Dijk  

zaterdag  
16 april 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Cantors
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas + A. van Aarle  

19.00 uur
• Paaswake
• De Horizon
• B. van Paassen + H. van de Reep 

zondag  
17 april 
Pasen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Andante + Cantabo
• J. van der Bie 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• J. van der Bie 

maandag  
18 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Piano en Zang
• B. van Paassen  

zaterdag 
23 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Cantorij
• J. Glas  

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

zondag 
24 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Voorstellen communicanten
• J. Glas 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Koffie na de viering
• Parochiaanvoorganger  

zaterdag 
30 april

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• A. Beenakker  

zondag 
1 mei

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

11.15 uur
• Woord & Gebed
• Cantor
• Gebedsleider  

9.15 uur
• Woord & Gebed
• Cantabo
• A. van Aarle  

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

 

APRIL 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 
9 april

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

zondag 
10 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• Koffie na de viering
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Koffie na de viering
• J. Glas  

11,15
• Familieviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• J. van der Bie  

donderdag 
14 april 
Witte Donderdag

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

vrijdag 
15 april  
Goede Vrijdag

15.00
• Kinderkruisweg
• Werkgroep  

19.00 uur
• Kruisverering
• Cadans
• 15.00 uur kruisweg
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch  

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep  

15.00 uur
• Kruisweg
• Locatie: PKN Kerk Hoogmade
• Werkgroep  

zaterdag 
16 april 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Faith
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Paaswake
• Joy en LOSZ
• Kinderwoorddienst
• J. Glas + A. van Aarle  

zondag 
17 april 
Pasen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

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

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

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

maandag 
18 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag
23 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Gemeenschappelijke ziekenzalving /  
 koffie na de viering
• J. Glas + A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
24 april

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Locatie: Drieluik / Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

zondag 
1 mei

11.15 uur
• Eucharistie
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistie
• Emanuelkoor
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl / 
 Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord & Gebed
• Cantor
• Th. Dingjan 

11.15 uur
• Woord & Gebed
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: Drieluik
• Parochiaanvoorganger  

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag om 9.00 
uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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.

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, 
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459
Donderdag niet beschikbaar

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

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
9 april

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

zondag 
10 april

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• Koffie na de viering
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• Koffie na de viering
• J. Glas  

11,15
• Familieviering
• Enjoy
• Locatie: De Schuur
• J. van der Bie  

donderdag 
14 april 
Witte Donderdag

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

vrijdag 
15 april  
Goede Vrijdag

15.00
• Kinderkruisweg
• Werkgroep  

19.00 uur
• Kruisverering
• Cadans
• 15.00 uur kruisweg
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch  

15.00 uur
• Kruisweg
• Werkgroep  

15.00 uur
• Kruisweg
• Locatie: PKN Kerk Hoogmade
• Werkgroep  

zaterdag 
16 april 
Paaszaterdag

21.30 uur
• Paaswake
• Faith
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch 

19.00 uur
• Paaswake
• Joy en LOSZ
• Kinderwoorddienst
• J. Glas + A. van Aarle  

zondag 
17 april 
Pasen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

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

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

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

maandag 
18 april 
Tweede Paasdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

zaterdag
23 april

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild  

10.30 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Gemeenschappelijke ziekenzalving /  
 koffie na de viering
• J. Glas + A. van Aarle  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
24 april

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Locatie: Drieluik / Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

zondag 
1 mei

11.15 uur
• Eucharistie
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistie
• Emanuelkoor
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl / 
 Koffie na de viering
• J. Glas  

9.15 uur
• Woord & Gebed
• Cantor
• Th. Dingjan 

11.15 uur
• Woord & Gebed
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: Drieluik
• Parochiaanvoorganger  

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag om 9.00 
uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE APRIL 2022

Wat wij lezen op de zondagen 
in april 

10 april 
Palmzondag
eerste lezing: Jes. 50, 4-7
tussenzang: Psalm 22
tweede lezing: Fil. 2, 6-11
evangelie: Lc, 22, 14-23, 56 

14 april 
Witte Donderdag
eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14
tussenzang: Psalm 116
tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26
evangelie: Joh. 13,1-15

15 april 
Goede Vrijdag
eerste lezing: Jes. 52,13-53,12
tussenzang: Psalm 31
tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9
evangelie: Joh. 18,1-19,42

16 april 
Paaswake
eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-
15,1; Jes.55, 1-11
tussenzang: Psalm 104
tweede lezing: Rom. 6,3-1
evangelie: Luc. 24,1-12

17 april 
Pasen
eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43
tussenzang: Psalm 118
tweede lezing: Kol. 3,1-4
evangelie: Joh. 20,1-9

18 april 
Tweede Paasdag
eerste lezing: Hand. 2,14.22-32
tussenzang: Psalm 16
tweede lezing: 
evangelie: Mat. 28,8-15

24 april 
2e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 5,12-16
tussenzang: Psalm 118
tweede lezing: Openb. 1, 9-11a.12-
13.17-19
evangelie: Joh. 20,19-31

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.



38     www.rkgroenehart.nl

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
7 mei

 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

zondag 
8 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Voorstellen van de vormelingen
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Koffiedrinken na de viering
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffiedrinken na de viering
• Revival
• B. van Paassen 

zaterdag 
14 mei

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

zondag 
15 mei

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Koffie na de viering
• J. Glas  

zaterdag 
21 mei

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• 11.00 uur gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
22 mei

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Kinderkerk / presentatie communicanten
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Marialof

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegeleiding
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie  

donderdag 
26 mei 
Hemelvaartsdag

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.30 uur
• Oecumenische viering
• In de Sfeerstal
• A. van Aarle + Dominee 

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

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

zaterdag 
28 mei

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider
  

zondag 
29 mei

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffiedrinken na de viering
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl /  
 Koffie na de viering
• B. van Paassen  

zaterdag 
4 juni 
Pinksterzaterdag

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

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

zondag 
5 juni 
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Na afloop oecumenisch koffiedrinken
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

maandag 
6 juni 
Tweede Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

wekelijks Iedere woensdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Iedere woensdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

Iedere donderdag Eucharistieviering om 
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
Eucharistieviering om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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.

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, 
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459
Donderdag niet beschikbaar

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

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

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
7 mei

 19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. Glas 

zondag 
8 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• Voorstellen van de vormelingen
• B. van Paassen  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Koffiedrinken na de viering
• M. Hoogenbosch 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffiedrinken na de viering
• Revival
• B. van Paassen 

zaterdag 
14 mei

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Waïmbaji
• J. Glas 

zondag 
15 mei

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Koffie na de viering
• J. Glas  

zaterdag 
21 mei

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• 11.00 uur gebedsviering
• M. Hoogenbosch  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• J. Glas  

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Parochiaanvoorganger 

zondag 
22 mei

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Kinderkerk / presentatie communicanten
• B. van Paassen  

19.00 uur
• Marialof

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegeleiding
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie  

donderdag 
26 mei 
Hemelvaartsdag

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Cantorij
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.30 uur
• Oecumenische viering
• In de Sfeerstal
• A. van Aarle + Dominee 

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

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

zaterdag 
28 mei

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Gebedsleider
  

zondag 
29 mei

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

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffiedrinken na de viering
• J. Glas  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl /  
 Koffie na de viering
• B. van Paassen  

zaterdag 
4 juni 
Pinksterzaterdag

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

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

zondag 
5 juni 
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Na afloop oecumenisch koffiedrinken
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

maandag 
6 juni 
Tweede Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen 

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

 

MEI 2022



40     www.rkgroenehart.nl

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
7 mei

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• M. Hoogenbosch  

zondag 
8 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Locatie: Drieluik / Uitzending op 
  tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas  

zaterdag 
14 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Vrijwilligersavond
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch  

zondag 
15 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nostalgie
• Locatie: Drieluik
• A. van Aarle  

zaterdag
21 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• J. van der Bie  

zondag 
22 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• J. van der Bie  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: Drieluik / Koffie na de viering
• J. Glas  

donderdag 
26 mei 
Hemelvaartsdag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Oecumenische viering
• Emanuelkoor
• Vooraf oecumenisch dauwtrappen / 
  Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas + Dominee  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Locatie: Drieluik
• J. Glas 

zaterdag
28 mei

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• Gebedsleider
 

zondag 
29 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• A. Vijftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild 

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

zaterdag 
4 juni 
Pinksterzaterdag

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

zondag 
5 juni 
Pinksteren

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Faith
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

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

maandag 
6 juni 
Tweede Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
Eucharistieviering op dinsdag om 
9.00 uur

 

 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.

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, 
Oude- en Nieuwe Wetering
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



41SAMENstromen • april/mei 2022

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
7 mei

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• M. Hoogenbosch  

zondag 
8 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• Locatie: Drieluik / Uitzending op 
  tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas  

zaterdag 
14 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Vrijwilligersavond
• B. van Paassen 

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantors
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch  

zondag 
15 mei

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• J. Glas  

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nostalgie
• Locatie: Drieluik
• A. van Aarle  

zaterdag
21 mei

19.00 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• J. van der Bie  

zondag 
22 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• J. van der Bie  

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: Drieluik / Koffie na de viering
• J. Glas  

donderdag 
26 mei 
Hemelvaartsdag

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie 

9.15 uur
• Oecumenische viering
• Emanuelkoor
• Vooraf oecumenisch dauwtrappen / 
  Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. Glas + Dominee  

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• H. van de Reep 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• Locatie: Drieluik
• J. Glas 

zaterdag
28 mei

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• Gebedsleider
 

zondag 
29 mei

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Little Stars
• A. Vijftigschild  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild 

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

zaterdag 
4 juni 
Pinksterzaterdag

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

zondag 
5 juni 
Pinksteren

9.15 uur
• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Faith
• Koffie na de viering
• A. van Aarle 

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

maandag 
6 juni 
Tweede Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas 

wekelijks Iedere donderdag Eucharistieviering om 
19.00 uur

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

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

1 mei 
3e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 5,27b-
32.40b-41
tussenzang: Psalm 30
tweede lezing: Openb. 5,11-14
evangelie: Joh. 21,1-19 of 21,1-14

8 mei
4e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 13,14.43-52
tussenzang: Psalm 100
tweede lezing: Openb. 7,9.14b-17
evangelie: Joh. 10,27-30

15 mei 
5e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 14,21-27
tussenzang: Psalm 145
tweede lezing: Openb. 21,1-5a
evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35

22 mei 
6e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29
tussenzang: Psalm 67
tweede lezing: Openb. 21,10-
14.22-23
evangelie: Joh. 14,23-29

26 mei 
Hemelvaart
eerste lezing: Hand. 1,1-11
tussenzang: Psalm 47
tweede lezing: Heb. 9,24-
28;10,19-23
evangelie: Luc. 24,46-53

29 mei 
7e zondag van Pasen
eerste lezing: Hand. 7,55-60
tussenzang: Psalm 97
tweede lezing: Openb. 22,12-
14.16-17.20
evangelie: Joh. 17,20-26

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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In mei hebben we dan de ijsheiligen en 
Hemelvaartsdag. Mei is ook nog eens 
Mariamaand. En de ankerprojecten zijn 
er ook. 

Dat zijn héél véél onderwerpen om uit 
te kiezen om over te schrijven. En ik kan 
er bijna niet uit kiezen. Want Pasen is 
dan wel de belangrijkste feestdag in de 
Katholieke kerk, maar de andere dagen 
en gelegenheden zijn ook belangrijk. 
Poeh. Kiezen is onmogelijk. Dus ik ben 
gaan nadenken waar ik over zou kun-
nen schrijven dat bij alle dagen past. 
Niet te ingewikkeld, niet te ver kijken. En 
dichtbij kwam ik uit op het thema bloe-
men en de tuin. 

In de vastentijd zijn er geen bloemen in 
de kerk. De palmtakken met Palmpa-
sen, alle mooie narcissen en bloemen 
met Pasen. De bloemen die in de tuin 
mogen ná de ijsheiligen en heel veel 
bloemen voor Maria. 

De wereld is Gods tuin. En wij als bewo-
ners moeten ‘goed tuinieren’ Goed voor 
anderen zorgen, de goede keuzes ma-
ken. En dat is niet altijd gemakkelijk.
Maar kijk ook om je heen. Naar de 
schoonheid van de natuur, de bloemen 
en de vogels. Mooi he? 

Een leuke activiteit blijft altijd het 
zaaien van bloemen, van groenten of 
fruit. Dit kan (eerst) binnen en later in 
het seizoen ook direct buiten in de tuin. 
Binnen kun je dat doen in kleine potjes, 
met een stukje folie erover om het lek-
ker warm te laten worden. Je plantjes 
zullen zo snel ontkiemen. Zodra ze 
groot genoeg zijn kunnen ze in een gro-
ter potje of in de tuin. Vergeet ze geen 
water te geven, anders komt er weinig 

van terecht. Als alles goed gaat heb je 
na een tijdje een mooie bos bloemen 
gekweekt, of eet je aan het einde van de 
zomer soep van je eigen tomaten! 
Als je héél snel resultaat wilt zien kun je 
tuinkers zaaien. Da’s ook nog eens heel 
lekker om te eten.

Dat kan op een heel grappige manier, 
bijvoorbeeld in een lege eierschaal. 
Stop er vochtige watten in en doe de 
tuinkerszaadjes erop. Binnen een paar 
dagen ‘doen’ ze het al!

Het kweken van een zonnebloem duurt 
wat langer. Maar die kunnen wel héél 
groot worden. Stop de zaadjes in de 
grond en als ze groot genoeg zijn kun-
nen ze dan in de tuin. Hoe groot zou ‘ie 
groeien?

Tips voor de grootste zonnebloem:
• Kies de soorten Giganteus, Kong of 

King Kong. Die worden het grootst. 
Soms wel 4 meter!

• Plant ze ná de ijsheiligen (11 – 14 
mei) direct buiten. Bij het verplanten 
kan anders wortelschade ontstaan.

• Een zonnebloem heeft wel zon no-
dig.

• Een zonnebloem heeft veel ruimte 
nodig voor de wortels.

• Bestrooi je zaadje voor het planten 
met chilipoeder. Muizen houden érg 
van zonnebloempitjes maar hele-
maal niet van chilipoeder!

Veel succes en ik hoop dat je zonne-
bloem héél hoog gaat worden!

Breng je ook een keertje bloemetje 
bij Maria?
In de mooiste maand van het jaar
als de vogels vrolijk fluiten
dan gaan wij allen vlug naar buiten 
en plukken bossen bloemen voor haar
Bloemen voor Maria
Bloemen in alle kleuren
voor Maria.

Ook leuk om te bekijken:
www.kinderwerkeropuit.nl
www.groenekerken.nl
www.oudersvannature.nl/hoe-kweek-
je-zonnebloemen/

Een Samenstromen voor april en mei. In april en mei is er van alles aan de hand in onze kerk. 
De Goede Week die begint met Palmpasen en eindigt met Pasen. Beloken Pasen is op 8 dagen 
na Pasen, de dag dat de paasweek wordt afgesloten. De paastijd duurt tot aan het hoogfeest 
van Pinksteren.

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
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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. en do. 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
Aan de hand van muziek, literatuur, film en beeldende 
kunst gaan ze op zoek naar de verhalen achter de kunst 
en naar de betekenis van die eeuwenoude verhalen voor 
vandaag de dag. 

Wekelijks verschijnt een nieuwe aflevering van deze pod-
cast. Telkens vormt een Bijbelverhaal het uitgangspunt. 

Denkstof

Denkstof-serie nu ook te beluisteren als podcast! In de 
videoserie Denkstof bespreekt presentator Joram Kaat 
samen met theoloog Reinier Sonneveld ingewikkelde 
christelijke thema's. Deze afleveringen met interessante 
gesprekken zijn nu ook te beluisteren via het BEAM Pod-
cast Spotify-kanaal zodat jij in de bus of op de fiets al 
luisterend bezig kan met je eigen geloof. 

Dit is de Bijbel

Dit is de Bijbel is de podcast die je meeneemt in de fas-
cinerende wereld van het meest gelezen boek ooit. Met 
elke week een eerlijk gesprek over de mooie, moeilijke en 
merkwaardige kanten van de Bijbel. Elke aflevering praat 
journalist David Boogerd met een expert over de Bijbel.
Veel luisterplezier!

Podcasts
Zo'n 1,9 miljoen Nederlanders doen 
het dagelijks of af en toe: een pod-
cast luisteren. Het is een superhandig 
audiofenomeen dat in populariteit 
groeit, vooral als je niet zo’n fan  
Podcasts kunnen over van alles 
gaan: nieuws, sport, film of andere 

onderwerpen die jou mogelijk kunnen interes-
seren. Dus ook over het geloof. Er is voor ieder wat wils. 
En het is gratis. 

Een podcast kun je overal en altijd luisteren, waar jij maar 
wilt: tijdens het sporten, thuis op de bank, in de auto of in 
de trein en tijdens het koken of klussen. 

Podcasts zijn er in allerlei vormen en lengtes. Van sport, 
technologie, muziek, boeken, luisterverhalen tot nieuws 
en achtergronden. Ook je favoriete radioprogramma 
kun je terugluisteren via een podcast. Luisteren kan via 
je smartphone, laptop, pc, tablet of Smart TV. Zelf probe-
ren? 

We zetten er een paar voor je op een rij: 

De Ongeloofelijke Podcast
Podcast over de relevantie 
van het geloof in een steeds 
ongeloviger Nederland. 
Journalist David Boogerd en 
theoloog Stefan Paas voeren 
verdiepende gesprekken met 
spraakmakende gasten.

Scheppingsdrift
Bijbel en kunst zijn 
onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. In 
de podcast Schep-
pingsdrift duikt pre-
sentator Allard Ame-
link, samen met theo-
loog Alain Verheij en 
kunstkenners Lieke 
Wynia en Ab Nieuw-
dorp, elke aflevering 
in een Bijbelverhaal. 

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




