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Van de redactie
Als u deze editie van de Samenstromen leest, bevindt u zich al in het
Pinksterweekend. Misschien gaat u wel een weekendje weg met familie, of uit eten
met vrienden. Hopelijk geniet u daarnaast ook van de vele inspirerende vieringen
die met Pinksteren in onze federatie worden gehouden. Ook later in juni worden
er vele activiteiten georganiseerd én kunt u zich opgeven voor de bedevaart naar
Brielle of naar Kevelaer. We hopen u daar te ontmoeten! Veel leesplezier!
P.s. komt u tijdens het lezen een spelfout tegen en denkt u dat u die er wél
uitgehaald zou hebben? We zoeken nog redactieleden! Stuur gerust een e-mail naar
samenstromen@rkgroenehart.nl
Namens de centrale redactie
Hans Broekkamp en Josine Verhagen-van Velzen

...---... Save Our Souls
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Als je hulp nodig hebt, roep je meestal
simpel “help” of vraag je gewoon of
iemand in de buurt even kan helpen.
Geen probleem. Als de hulpvraag niet
gaat om het even mee helpen met het tillen van een zware kast, maar meer omdat je voet onder
die zware kast vast zit, roep je waarschijnlijk iets harder “help”. Kort en
krachtig. Of je laat er woorden uitfloepen die nou niet direct tot je dagelijkse vocabulaire behoren! En aan de trilling van het geluid is wel te horen of de hulpverlener
snel of rustig aan in actie moet komen.
Hulp hebben we allemaal wel eens nodig. We vragen er niet graag om. Misschien
omdat we denken dat we dan ook wat terug moeten doen. Je hebt mensen die
daarom nooit of niet graag de hulp inroepen van een ander. Een beetje negatief
vind ik dat wel. Het moet nooit een verplichting worden: Als jij mij helpt, dan help ik
jou. Het is gewoon fijn om te helpen als er iemand om hulp roept. Je kunt ook helpen zonder dat een ander dat vraagt.
Een heel simpel voorbeeld: Ik was eens in een mooie kerk in Spanje en daar werden we rondgeleid door een oudere dame, geheel in het zwart gekleed. Daarom
viel het des te meer op dat haar broek open stond, want ze had beslist géén zwarte
onderbroek aan maar een hagelwitte. Niemand zei er wat van, want ze vonden het
gênant en spraken geen Spaans! Ik tikte haar op de schouder en wees naar beneden. Ze schrok, herstelde haar kleding en keek mij dankbaar aan. Ze liep de rest
van de dag tenminste niet voor schut! Hulp zonder helpvraag. Hoe simpel kan het
zijn om een ander blij te maken!
Merkwaardig dat mensen in nood graag willen met een SOS dat hun ziel gered
wordt. Ik las eens de volgende tekst van een Islamiet: “Als het uiterlijk van iemand
zoveel belangrijker is dan het innerlijk, waarom wordt de ziel dan naar boven gebracht en het lichaam begraven onder de grond?” Is het dáárom dat we in tijd van
nood roepen: “redt mijn ziel” en niet “redt mijn lichaam”?
Rob Aupers

Pastoraal

Jezus is niet dood, hij heeft alleen de Geest gegeven

Pinksteren is een prachtig feest.
Het is een feest van geloof. Het
is het laatste feest in de rij van
Kerstmis, Pasen, en Hemelvaart.
Met dit feest vieren wij eigenlijk
dat de kerk is geboren. Mooi om
het zo te zien. Met Kerstmis vieren we de geboorte van Christus,
met Pinksteren vieren we de
geboorte van de Kerk. Met Kerstmis vieren we dat God zichtbaar
werd in Christus, met Pinksteren
vieren we dat Christus zichtbaar
blijft in de Kerk.
Maar Pinksteren staat ook bekend als het
feest van de H. Geest. Jezus spreekt een
aantal keren over de H. Geest. Hij noemt
de H. Geest de Trooster en Helper. Hij
belooft ook dat wij de H. Geest zullen
ontvangen. Bij het H. Doopsel worden we
daarom ook gedoopt in de H. Geest. Immers, de bedienaar van de het H. Doopsel
zegt: Ik doop jou in naam van de Vader
en de Zoon en de H. Geest. In ons geloof
wordt dat nog eens bezegeld in het H.
Vormsel. De bisschop zegt dan: Ontvang
het zegel van de H. Geest, de gave Gods.
Dat alles heeft zijn oorsprong op het Pinksterfeest. Toen de H. Geest neerdaalde

over de apostelen en zij vol enthousiasme
naar buiten gingen en overal begonnen
te vertellen over Jezus Christus. Vanaf dat
moment gaf Jezus ons de H. Geest.
Maar wat doet dat met onze harten?
Dat de H. Geest ons bewoont, mag voor
ons een zekerheid zijn. Maar wat doen wij
er mee? Vergelijk het maar met een ander
voorbeeld: Als je man of vrouw tegen jou
zegt dat hij/zij van je houdt, wat doe je er
dan mee?
Het krijgt pas kracht als het beantwoord
wordt. Als je geraakt wordt door Gods
aanwezigheid in je leven. Die aanwezigheid betekent niet dat je leven alleen maar
over rozen gaat. Het betekent ook niet dat
je alleen maar mooie dingen mee maakt.
Het betekent wel dat op alle momenten
van het leven je gedragen weet door God.
Bij al je hoogtepunten, maar ook op de
momenten van diepe dalen. Het betekent
ook dat je weet dat dit leven een voorbereiding is op wat echt gaat komen: Leven
bij God in zijn Koninkrijk. Christus heeft
ons dat beloofd. Alleen door Hem mogen
wij leven bij de Heer. En het is de H. Geest
die ons in die relatie laat groeien.

meerdere mensen in onze parochiefederatie dat we aan de moeten gaan en ook al
bezig zijn. De missionaire parochie is een
prachtig project waarin wij werken aan geloofsverdieping. We worden er toe aangezet. De lauwheid voorbij en God bovenaan.
Bisschop De Korte schreef het onlangs in
het Nederlands Dagblad: Katholieken zijn
sprakeloos geworden als het op geloof
aankomt. We mogen weer leren om na te
denken en te belijden wie God voor ons is.
Maar ook wat Christus en de Eucharistie
voor ons betekenen. Het hoe laten we ons
leiden door de H. Geest. Wellicht dat u nu
denkt: "Inderdaad, ik vind het moeilijk om
hier op te antwoorden."
Maar het mag een uitdaging zijn om enthousiast te worden en te blijven en deze
drie vragen voor u zelf te overwegen. En
misschien zelfs op te schrijven. En als u
denkt: "Ik zou met anderen hier wel eens
over door willen praten, stuurt u mij dan
een e-mail." Het zou mooi zijn om dan een
eenvoudig maar mooi groepje bij elkaar te
roepen om dit met elkaar te bespreken.
Ik wens u een Zalig Pinksteren
Diaken André van Aarle

Pinksteren is dus eigenlijk het moment dat
we niet meer achterover kunnen leunen.
We krijgen een geschenk en we gaan er
mee aan de slag. Zo ervaren ondertussen

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
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Clara & Franciscus Parochiefederatie

Parochiefederatie
Geen toekomst zonder verandering…
In de vorige Samenstromen stond een mooi dubbel interview bij het afscheid van Aad Otto en Tom Zuijdervliet. Twee
mensen die in hun functie veel hebben kunnen betekenen
voor onze geloofsgemeenschappen. We hopen hen nog vaak
te ontmoeten! Gelukkig hebben we voor zowel het Clarabestuur als voor het secretariaat een oplossing gevonden. Zo
heeft op het Centraal Secretariaat Jan Zandvliet het stokje van
Tom overgenomen. Vanaf deze plaats wil ik hem van harte
welkom heten en veel succes en vreugde toewensen in zijn
werk.
We merken wel dat het steeds lastiger wordt om mensen te
vinden voor functies in de parochie-organisatie. Mensen vinden met de juiste talenten, enthousiasme en beschikbare tijd
vormt een steeds grotere uitdaging. Dat geldt voor vrijwilligers, maar ook voor betaalde krachten. De vacature voor een
jongerenwerker staat ook nog altijd open. Voor de samenleving én de kerk vormt de “krappe arbeidsmarkt” een enorme
uitdaging.

Vertrouwen in de toekomst

zijn horen. In het verslag van Marja (deze vindt u in de rubriek
‘Algemeen’) over de conferentie proeven we het enthousiasme waarmee dat gepaard kan gaan.
Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Want het aantal
parochianen, vrijwilligers, maar ook het aantal pastors neemt
af. Wat betreft dat laatste: in de komende twee/drie jaren zullen onze twee pastoraal werkers met pensioen gaan.
\We gaan uit van een nieuwe kracht, maar voelen ook de
onzekerheid daarover. We ontkomen er niet aan om na te
denken en gesprekken te voeren over de toekomst. Het zal
pijnlijk zijn omdat er minder tijd beschikbaar zal zijn voor vieringen, catechese en pastoraat. Tegelijkertijd houden we vast
aan de belofte van God dat Hij erbij zal zijn!
Pastoor Jack Glas

Lokale werkgroepen caritas
Hoe bereiken we de mensen die een steuntje van ons kunnen
gebruiken en hoe weten mensen ons te bereiken. Deze vragen kwamen regelmatig naar voren tijdens de halfjaarlijkse
bijeenkomst van de LWC’s, de lokale werkgroepen caritas. De
drie lokale werkgroepen (Nieuwkoop/Noorden, Zevenhoven/
Nieuwveen, Langeraar/Aarlanderveen) zijn ontstaan in het
fusietraject naar één Parochiële Caritas Instelling binnen de
parochie H.Clara.
Zij vormen de ogen en oren binnen de parochiekernen om
signalen op te pikken, maar ook om verzoeken te beoordelen.
Het verder uitbouwen van het netwerk met maatschappelijke
organisaties, maar ook het onderhouden van contacten in het
veld is zeker van belang.
Op deze manier wordt soms een gezin geholpen met wat
spullen of krijgen klanten van de voedselbank een extraatje
in de afgelopen periode vlak voor Pasen. Soms worden ook
mensen verrast met een mooie attentie, als daar een goede
reden voor is.
Gezien de huidige situatie met vele Oekraïense vluchtelingen
heeft het PCI bestuur extra middelen vrijgemaakt voor het geval er bij de de LWC’s een aanvraag komt om de Oekraïense
vluchtelingen in onze regio te ondersteunen.

Toch zien we toekomst niet met “grote vrees” tegemoet. Jezus
zegt ons niet bang te zijn, maar te bidden om de Geest!
In het project “Missionaire Parochie” proberen we juist zaken
aan te pakken en te verbeteren die bij de kern van ons kerk4

www.rkgroenehart.nl

Als PCI doen we ons werk graag in stilte, maar weet dat we
bestaan.
PCI H.Clara

Vieren
Vieren
Bedevaart naar Brielle

Lief een Leed

Dit jaar is het precies 450 jaar
geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven
gaven. Wij kennen hen als de
Martelaren van Gorcum. Het
Bedevaartsoord in Brielle wil
daar dit jaar op een bijzondere wijze bij stilstaan. Te
midden van de oorlog en het
geweld in hun tijd hebben zij
vastgehouden aan het geloof.
Zij bleven “Eén van Geloof en
één van Geest”.

Omzien
In de klokkenstoel hangen de klokken
van onze voormalige Jacobuskerk.

Anker

Hun voorbeeld kan ons kracht geven om net als zij trouw te
blijven aan ons geloof. En we bidden in het Bedevaartsoord
in Brielle op hun voorspraak voor de intenties die wij met ons
meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een
dagelijkse realiteit zijn. Zo mogen ook wij één van Geloof en
één van Geest zijn en dat vieren op de Nationale Bedevaart
op 9 juli. Gaat u mee?
Op zaterdag 9 juli vertrekken we om 9.00 uur vanaf de Noordhoek in Roelofarendsveen. In Brielle vieren we de Eucharistie,
de kruisweg, de vesper en eindigen we met een processie
naar het martelveld. Rond 18.00 uur verwachten we weer
terug te zijn. De kosten bedragen € 7,-. Neem wel zelf een
lunchpakket mee, er is gelegenheid om dit in het heiligdom te
nuttigen. Koffie, thee e.d. zijn wel aanwezig.
U kunt zich uiterlijk t/m 1 juli aanmelden bij: Anneke
Rietbroek (071-3313057, e-mail a.rietbroek@casema.nl).
Graag bij de bus gepast betalen. Er zijn deze zomer veel activiteiten in het heiligdom. Alle informatie is te vinden op:
www.martelarenvangorcum.nl. Lees ook het stripverhaal over
de martelaren van Gorcum op www.bit.ly/3LDSVjv
Graag tot ziens!
Pastoor Jack Glas

Een feestelijke maand
In veel gezinnen zal het deze maand een feestelijke boel zijn.
Ruim honderd kinderen ontvangen de Eerste Heilige Communie.
En dertig gezinnen beleven de toediening van het H. Vormsel.
Voor een groot aantal communicanten en vormelingen was het
lang wachten en aanpassen.
Maar nu is het dan toch zover! In de Franciscusparochie wordt
het H. Vormsel gevierd op vrijdagavond 24 juni om 19.30 uur in
de H. Petruskerk. De volgende dag, 25 juni, is de Claraparochie
aan de beurt in de H. Adrianuskerk om 19.00 uur. In beide vie-

Clara & Franciscus Vieren
ringen zal bisschop van de Hende voorgaan en het H. Vormsel
toedienen. De vieringen van de Eerste Heilige Communie vinden
plaats in verschillende kerken op 12, 19 en 26 juni. In alle vieringen bent u van harte welkom om deze feesten mee te vieren.
Het Anker Kernteam

Heilige Drievuldigheid en Sacramentsdag
Op 12 juni viert onze kerk het Hoogfeest van de Heilige Drieeenheid, ook wel de Drievuldigheid of de Trinitas genoemd. Dat
feest heeft betrekking op de ene God in drie personen: Vader,
Zoon en Heilige Geest. De Drie-eenheid komen we in de Roomskatholieke traditie vaak tegen, want elke viering beginnen en
eindigen we met een kruisteken ‘In de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest’.
Denk ook maar aan de begroetingsformule: ‘De genade van
onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap
met de Heilige Geest zij met u allen’.
• God de Zoon is het mens-geworden Woord die ons vóór gaat
• Om God de Vader beter te leren kennen;
• En God de Geest is Gods liefde en kracht die in ons en in de
wereld werkzaam is.
Sacramentsdag ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, is dit jaar op 19 juni. Het richt zich enerzijds
op de werkelijke aanwezigheid van Christus in het Sacrament
van de Eucharistie en anderzijds op ons streven om ínnerlijk één
te worden met Christus; dat Hij in ons leven daadwerkelijk onze
Gids en onze Weg mag zijn.
Kapelaan Van Paassen

KALENDER Juni 2022
7,14,21,28 juni

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden		

		

Stiltemeditatie,

		

Info: jokevtol@gmail.com

1,15 juni

19.30 uur

Online (via Zoom)			

		

Bijbellezen met je hart,

		

Info: m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl

3 juni

Koetshuis, Langeraar		

9.30 uur

		

Geluksstenen schilderen,

		

Info: www.rkgroenehart.nl

4 juni

HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal

9.00 uur

		

Vuurdoop, voor vormelingen,

		

Info: www.bisdomrotterdam.nl

10 juni

Koetshuis, Langeraar		

10.00 uur

		

Labyrint aan Zee,

		

Info: www.rkgroenehart.nl

16 juni

Koetshuis, Langeraar		

19.30 uur

		

Stilte wandeling,

		

Info: www.rkgroenehart.nl

22 juni

Koetshuis, Langeraar		

20.00 uur

		

Klankschalen avond,

		

Info: www.rkgroenehart.nl
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Verdieping
Kevelaer 2022

Vieren

Wilt u zich al aanmelden of meer informatie over de reis, kosten e.d. dan kunt u zich wenden tot:
Agnes van Berkel 0653582945
Lia van der Voorn 0610719032
Niels Hofkens 0631070460
Diaken André van Aarle

Lief een Leed

Alpha – Hoe nu verder?

Omzien

De bedevaartreis naar Kevelaer gaat door. De reis is gepland
van 29 augustus tot en met 31 augustus.
In Nederland en België is Kevelaer bekend als Maria-bedevaartsoord. 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".

Anker

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
herhaling 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
Kaarsenkapel. 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.
De kosten voor de busreis zijn 55 euro. De hotelkosten hangen af van waar u wilt overnachten.

6
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Dit voorjaar is er een Alpha-cursus in Leimuiden. We zijn al een paar maanden met
elkaar onderweg. Er gebeurt veel goeds in
de Alpha.. We merken nu al dat de deelnemers het fijn vinden om met elkaar te praten over hun leven
en geloof.
Voor de begeleiders is het verrijkend om daarbij te helpen.
Het is ook fijn om de Alpha in een zaal te organiseren. In de
coronatijd moesten we ons behelpen met de computer in een
Alpha-online. Nu zien we elkaar en dat is toch anders. Ook voor
de deelnemers van vorige Alpha’s. Zij hielpen ons geregeld als
gespreksleider in de kleine groepen. Een heel nieuwe ervaring
voor hen!
We kijken ook al weer verder naar het najaar. Kunnen we weer
een Alpha houden in een zaal? Dat blijft nog spannend zolang
het coronavirus onder ons is. Een Alpha op 1,5 meter is niet te
doen en dan zullen we weer met de computer verder moeten.
Toch maken we al plannen. Dit najaar willen we een Alpha in
Aarlanderveen, in het Achterom houden. We willen beginnen
op donderdag 15 september en eindigen op donderdag 15 december. De avonden beginnen altijd om 19.30 uur en eindigen
om ongeveer 21.30 uur. In de volgende Samenstromen kunt er
meer over lezen.
In het weekeinde van 10 en 11 september willen we ook aandacht geven aan Alpha in de liturgie in de Claraparochie.
Wilt u meer weten ? Een filmpje zien over Alpha? Ga dan naar de
website van de parochie: https://rkgroenehart.nl/alpha/. Of ga
naar de eerste kennismakingsavond op 15 september. Dan kunt
u zelf vrijbllijvend meemaken hoe Alpha is. Wilt u meedoen met
de Alpha? Schrijf u per e-mail in! info@rkgroenehart.nl
Iedereen uit onze federatie kan meedoen.
Pastor Heleen van de Reep

Clara & Franciscus Ontmoeting
Dorpsboerderij Nieuwkoop

Olga: ‘Wij willen iedereen hier een veilige plek bieden’
bijzonders georganiseerd wordt op de dorpsboerderij, zoals
dierendag of het repareren van het hoge ooievaarsnest waar
zelfs een hoogwerker bij nodig was. Ingrid: ‘Na de moeilijke
coronatijd zijn we weer druk met van alles. Onze tafels, banken en overkappingen worden door sponsor Vink Bouw duurzaam vernieuwd. Hij heeft tien leerlingen in zijn bedrijf die zo
voor school hun opdrachten uit kunnen werken. Via een actie
bij de plaatselijke Jumbo haalden we het meeste geld op van
alle deelnemers in oktober 2021. Natuurlijk hebben we daar
veel werk van gemaakt. Je moet het dan net iets anders doen
als anderen.’

Olga (links) en Ingrid zijn natuurlijk ook dol op hun dieren.
Zittend op een bankje genieten van dieren als herten, ooievaars, geitjes en rondscharrelende sierkippen, Even een
kopje koffie drinken en een praatje maken met een gastvrouw. Samen met anderen op adem komen als je onder
begeleiding van de fysiotherapeut gewandeld hebt. Als
dementerende op een gesloten afdeling de mooie buitenwereld in mogen en toch de rust behouden. Dit alles kan en
gebeurt op de Dorpsboerderij Nieuwkoop.

Veilig
Op dierendag ontving de dorpsboerderij wel 300 bezoekers
en met het nodige entertainment was dit een groot succes.
Olga vertelt: ‘We vinden het belangrijk om echt een buurtfunctie te hebben. Daarom was het ook heel bijzonder voor
ons dat we dinsdagmiddag 11 mei vanuit de gemeente een
persmoment hier hadden met als onderwerp de Oekraïense
vluchtelingen in ons dorp. We willen iedereen een veilige
plek bieden en hopen dat ook zij dit op onze boerderij vaak
mogen ervaren. Via een speciale actie lukte het de dorpsboerderij om nieuwe vrijwilligers binnen te halen. We willen onze
openingstijden graag verruimen, maar het dier gaat hier voor
de mens. Ten eerste moet ik altijd genoeg mensen hebben
voor de voerdiensten van tweemaal per dag”.
Toekomst
Twee dames op leeftijd komen langs en nemen plaats op het
bankje met uitzicht op de vijver. Ik krijg een rondleiding op
de boerderij en zie overal om me heen mens en dier genieten. Het kan bijna niet anders dan dat de dorpsboerderij een
mooie toekomst voor zich heeft en dat Nieuwkopers straks
bijna dagelijks even kunnen bijkomen op deze prachtige plek.

Door Judy Wagenaar
De gastvrouwen Els (85) en Renske (81) zitten als ik aankom
met Tineke (penningmeester) op het terras voor de nieuwe
kantine van Dorpsboerderij Nieuwkoop en bieden me meteen
een kopje koffie aan. Het is hun vaste middag en met in totaal
30 vrijwilligers houden zij de dorpsboerderij up and running.
Zij kennen de vaste bezoekers; veel grootouders met kleinkinderen maar ook de wandelaars van de fysiopraktijk, de mantelzorgers die met iemand in een rolstoel langskomen en de
kinderen. Zij geven iedereen het gevoel welkom te zijn.
Idem en Dito
De regelneven van deze dorpsboerderij zijn Ingrid Maaijen en
Olga Vos, beter bekend als Idem en Dito. De twee roze varkentjes, het kostuum waarin zij zich hullen, wanneer er iets

Ingrid en Olga zijn trots op hun nieuwe kantine
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Clara parochie

H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Vanuit de
pastoraatgroep

Op weg naar Pinksteren kijken we nog
even terug naar de maanden april en
mei.
Palmzondag waren er 35 kinderen die
met hun palmpaasstok in processie
door de kerk liepen. Na de mooie viering brachten zij hun stokken samen
met hun ouders naar de ouderen en
zieken in Aarlanderveen, Korteraar en
Ter Aar en zelfs nog naar een zieke Opa
in Oegstgeest.
In de Goede Week hebben we een wake
bij het H. Sacrament gehouden op Witte
Donderdag .

van de Reep en de werkgroep vormselvoorbereiding gewerkt aan hun geloof.
Alle vormelingen worden op zaterdagavond 25 juni door bisschop Van den
Hende gevormd in de H. Adrianuskerk
in Langeraar.
De presentatie van de communicantjes
was op 22 mei. Tijdens een eucharistieviering met Kapelaan van Paassen hebben 23 kinderen zich voorgesteld aan
onze parochiegemeenschap. Zij hadden
mooie tekeningen op een papieren
boomblad gemaakt en ook stond een
levensboom met foto’s voor in de kerk
te pronken. Vol verwachting kijken ze uit
naar zondag 19 juni, de grote dag van
hun Eerste Heilige Communie!
Misschien handig om de volgende
datum alvast in uw agenda te zetten:
Zondag 3 juli vieren wij onze Petrus- en
Pauluszondag. We starten de dag om
9.15 uur met een feestelijke Eucharistieviering met medewerking van Kapelaan
van Paassen en alle koren. Hopelijk zijn
de weergoden ons gunstig gezind en
kunnen we het in de pastorietuin vieren.

De Kruisweg op Goede vrijdag met speciale aandacht voor de kinderen met
een mooie diapresentatie, werd goed
bezocht. Men had bloemen meegebracht voor bij het Kruis en ook mocht
iedereen naar voren komen om een
kaarsje aan te steken.

Daarna is er een gezellig samenzijn met
koffie, een drankje en lekkers. Komt u
ook?

Eerste Paasdag was er een eucharistieviering waarin we de Verrijzenis van
Jezus vierden en er tijdens de viering
mooie paasliederen werden gezongen
door de Cantorij.

Opbrengst Vastenactie
2022 voor Guatemala

Op 8 mei presenteerden 6 aspirant vormelingen zich aan onze parochianen.
Zij hadden thuis een schilderij gemaakt
met een rugzak. Symbolisch was de
rugzak volgestopt met alles wat zij de
afgelopen maanden geleerd hebben. De
vormelingen zijn acht avonden bij elkaar
geweest en hebben samen met Heleen
8
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De pastoraatgroep

De MOV-werkgroep startte enthousiast om actie te voeren voor Guatemala,
één van de 3 acties welke door de Bisschoppelijke Vastenactie zijn aangedragen. Het centrale thema voor alle drie
de projecten was: Je Land is je leven!
Voor de eerste viering besloten de bisschoppen om éénmalig aandacht te
besteden aan de oorlog in Oekraïne:
heel begrijpelijk, want deze oorlog werd
wel héél dichtbij gestreden en helaas

nog steeds. Trinette Versluis heeft,
dankzij familie in Polen, héél veel geweldig mooie tulpen kunnen verkopen,
gekweekt in Polen. De opbrengst ging
direct naar Oekraïne. De MOV-werkgroep heeft m.b.v. medeparochianen
vele hartjes gemaakt, welke naar Oekraïense vluchtelingen zijn gegaan, dankzij
een creatieve mevrouw die een winkel
heeft in Zuidhorn (dichtbij Groningen).
Zo wilden wij deze vluchtelingen een
‘hart onder de riem steken’. De MOVwerkgroep kan écht terugkijken op een
mooie opbrengst voor het Vastenactieproject in Guatemala en wel als volgt:
Collectes 		
€ 365,-Paasbroden		
€ 462,-Viooltjesverkoop		
€ 356,50
Kaartenverkoop
€ 172,60
Totaal
€ 1356,10

Bedankt namens
de bewoners van
Guatemala en de
MOV-werkgroep
Helma en Agatha

Aarlanderveen

H H Petrus en Pauluskerk

Klaverjassen voor
“hulp aan Oekraïne”

Verantwoording
Bezoekgroep

Koor Lords Voice
zingt door!

Dinsdagavond
10 mei heeft
Sjaak Leliveld
en de MOVwerkgroep
van Aarlanderveen een
Klaverjasavond georganiseerd om de vluchtelingen uit Oekraïne, die in onze gemeente
wonen, een extraatje te kunnen geven.

Als aanvulling op het wijkcontactwerk
is er sinds september 2020 binnen de
Petrus en Paulus kerklocatie een bezoekgroep actief. De vijf leden van deze werkgroep hebben zich voorgenomen om alle
ouderen (80+) te bezoeken en te bemoedigen. We werden daarbij gehinderd
door de beperkingen van corona, maar
zijn met inachtneming van alle preventieregels toch steeds voorzichtig doorgegaan met bezoek. We zijn begonnen met
88 adressen, daar kwamen er afgelopen
jaar nog 24 bij, omdat die parochianen
ook de genoemde leeftijd bereikt hebben. De meeste adressen zijn inmiddels
bezocht, de rest volgt binnenkort.

Na een wat moeizame start van het
repeteren, hebben we eind maart de
draad weer op kunnen pakken. En ook
al hebben we het afgelopen jaar weinig
met het hele koor kunnen zingen, de
vieringen met Lords Voice zijn steeds
gewoon doorgegaan.

28 Deelnemers hebben gezellig en enthousiast drie potjes gespeeld onder het
genot van hapjes en drankjes, waarna
een verloting plaatsvond.
Deze spontane actie heeft ruim
€ 500,- opgeleverd! We hopen dat we u
in de volgende Samenstromen kunnen
informeren waaraan deze donatie is
besteed.
Beste Klaverjassers, dank jullie wel voor
jullie bijdrage

Nieuws van het wijkwerk
In de wijk waar Ans Borst de samenstromen bezorgde, is verandering gekomen.
Eerst tijdelijk door Annie van Eijk, maar
vorige maand heeft Marijke van Dun het
stokje overgenomen.
Afscheid nemen:
Ans heeft dit vanaf 1992 trouw, door
weer en wind gedaan. Noodgedwongen moest ze stoppen vanwege haar
gezondheid. We zijn haar erg dankbaar
voor alle tijd die ze gegeven heeft. Ook
Annie willen we danken dat zij een tijd
dit werk op zich heeft genomen, toen
het Ans niet meer lukte. Zij is een trouwe vervangster als er ergens tijdelijk om
hulp wordt gevraagd, die mensen zijn
soms hard nodig. Natuurlijk heten we
Marijke hartelijk welkom bij de club van
wijkcontacten.
De clusterhoofden: Ans-Corrie-AnnieFemke-en Suze

We namen een kaartje mee met onze
naam en telefoonnummer erop en
meestal ook een klein presentje. We
belden aan en vroegen of u ons wilde
ontvangen en of het uitkwam. Er kon
ook een afspraak gemaakt worden voor
een ander tijdstip als dat beter schikte.
De bezoeken leverden vaak mooie en
waardevolle ontmoetingen op, soms ook
diepgaande gesprekken. Gesprekken
over wat u bezighoudt, over het gezin en
de familie, over gezondheid, geloof, de
wereld om ons heen. We zijn dankbaar
dat u dit alles met ons wilde delen. Wij
wensen u een fijne zomer toe.
Met een hartelijke groet van de Bezoekgroep, Diana, Helma, Christine, Femke,
(Marja) en Ed

Verdieping

Ook in coronatijd tellen de "zangjaren"
gewoon door en hoe: maar liefst 9 jubilarissen!
12,5 jaar: Peter Kleijn, Cock Poelwijk,
Anita de Bruin, Els van der
Hoorn, Wilma Loos, Greet
Hoogervorst.
25 jaar: Betsy van der Linde
40 jaar: Mariska de Roos
45 jaar: Lyda Voorn

En dan niet te vergeten Lords Voice zelf
(45 jaar). Om dit te vieren verzorgen wij
dit jaar een feestelijke jubileumviering
en staat er een bijzondere uitvoering
in de planning. Wat dat gaat worden, is
nog een verrassing. Wij houden u op de
hoogte!

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Omzien
Geertruida Maria Cecilia Valentijn-van Leijden

26 maart
24 april
15 mei

68 jaar
Johannes Maria Vork		82 jaar
Johan Gerard Rientjes		95 jaar

Anker
Huwelijk

In de HH. Petrus en Pauluskerk vindt op donderdag 30 juni 2022 het huwelijk
plaats van Peter de Graaf en Greet Bocxe. Aanvang: 14.30 uur
Wij wensen Peter en Greet een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.
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H. Adrianuskerk

Langeraar
Eerste Heilige Communie

Bram, Jesse en Dennis met nog 16 andere
vormelingen het Heilig Vormsel door de
bisschop.
De vormselwerkgroep

Proef vloerverwarming
succesvol

Op zondag 24 april was de presentatieviering van onze communicanten en zondag
15 mei was alweer de laatste ankerbijeenkomst. Nu zullen de kinderen zich
gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige
Communie. Dit gaan ze doen op zondag
19 juni om 9:15 uur. Er zullen dan 17 kinderen hun Eerste Heilige Communie gaan
ontvangen. Wees allen welkom en laat dit
een mooie viering worden.
De communiewerkgroep

Heilig Vormsel

Op canvasdoek hebben de vormelingen
hun rugzak niet alleen mooi gemaakt,
maar ook opgeschreven wat voor hen belangrijk is, om op hun reis mee te nemen.
Diaken van Aarle ging voor in deze viering
met thema: geroepen worden. Koor De
Vrolijk Noot zorgde voor muzikale ondersteuning. Aan het einde van de viering
kregen de vormelingen een klein boekje
met Bijbelverhalen van de evangelisten
mee. Op 25 juni ontvangen Francesca,
10
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Eind april is de proef afgerond en de
resultaten zijn positief: De gemeten temperatuur op de proeflocatie is beduidend
hoger dan enkele banken naar achter.
Door parochianen is via de enquêteformulieren ook aangegeven, dat ze duidelijk
verschil in comfort te voelen. Exacte cijfers
zijn bij het schrijven van dit bericht nog
niet beschikbaar, maar zullen nog volgen.
Er is geen enkele twijfel, dat vloerverwarming leidt tot een beduidend hoger comfort voor kerkbezoekers. Maar ook tot een
beter beheer van de luchtvochtigheid. Dit
is belangrijk voor alle kostbare voorwerpen in onze kerk en het gebouw zelf.
Daarnaast, nu nog véél belangrijker geworden dan slechts één jaar geleden:
Een substantiële besparing op de kosten
van gas. De lucht uit de luchtverwarming
verliest al tijdens de weg van ketel naar
kerk soms wel tot 25 % van haar warmte.
En zodra het de kerk wordt ingeblazen, al
binnen enkele ogenblikken nog eens een
percentage. Kun je nagaan hoe hoog de
gasketels moeten stoken.
De vloerverwarming geeft haar warmte
zeer geleidelijk af en bovendien hoeft de
watertemperatuur daarvan niet hoger
te zijn dan 20-30 graden. Ons devies (en
daarmee het advies aan het parochiebestuur) zal dan ook zijn: de proefvloer
laten liggen, die verder uitbreiden naar
het voorgedeelte van de twee zijbeuken
(en desgewenst de gehele kerk) en zonnepanelen aanleggen bij het koetshuis. Daar
hebben we een plat dak. Dan gaan we
veel kosten besparen. Zo kunnen we snel
van het gas af.
De BCP

Stilte-en aandacht
meditatie
We zijn met de meditatie groepen de zomerstop al ingegaan. De zomer is er ook
meer om naar buiten te keren, de natuur
op te zoeken, genieten van de zon en de
warmere temperaturen. Als de ‘R’ weer
in de maand zit, gaan we weer beginnen
op de woensdagochtend en donderdagavond. Maar in de tussentijd kunnen we
elkaar nog wel ontmoeten bij de diverse
activiteiten. We hebben ons met een
groep laten inspireren bij de film Mary
Magdalene in Noordwijk. We hebben een
loopmeditatie gedaan in het Adrianusbos.
In juni staan nog in de planning:
3 juni Je steentje bijdragen - steentjes
schilderen voor jezelf of de ander
16 juni Stiltewandeling op het
Laarzenpad
17 juni Labyrint lopen aan zee
22 juni Klankschalen meditatie in 		
het Koetshuis
Wees welkom om aan te haken ook al
ben je nog niet eerder bij de meditaties
geweest. We horen het graag.

Langeraar

H. Adrianuskerk
Ook hebben we een ‘inspiratie en meditatie app, waar diverse keren per week
inspirerende teksten, meditaties of links
naar podcasts of YouTube opnames worden gedeeld. En heeft u Facebook dan
kunt u ook meedoen via de pagina ‘Stilteaandacht meditatie Langeraar’.

•

Veel mensen zijn in financiële moeilijkheden geraakt door de hogere
kosten van levensonderhoud. In
het voorportaal van de kerk staat

een bank waar u lang houdbare levensmiddelen kunt deponeren. De
voedselbank kan zo mensen in nood
helpen.

Graag tot ziens in het ‘echt’ of online.
Lieve groet,
Liesbeth van Woudenberg
(contact 06-28256286)

Aanhef
Het is goed op gezette tijden
stil te staan bij het leven
en de beslommeringen van

Vanaf de Adrianustoren
•

•

•

•

•

•

•

De Facebook pagina van de HH Clara
en Franciscus parochiefederatie biedt
actuele informatie over vieringen en
andere activiteiten en op de website
www.rkgroenehart.nl vindt u een link
naar YouTube zodat u de vieringen
kunt volgen.
Wij bedanken Saskia Versluis dat zij is
voorgegaan in het rozenkransgebed
in de meimaand “Mariamaand”.
Op zondag 19 juni vieren wij Sacramentsdag. De instelling van de eucharistie. Het lichaam van Christus.
Wij eten brood en drinken wijn. Het
brood verwijst naar het lichaam van
Jezus, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van
de mensen. Wees u welkom om 9.15
uur.
In deze viering van zondag 19 juni
gaan ook 17 kinderen hun Eerste
Heilige Communie ontvangen. U bent
van harte uitgenodigd.
Op zaterdag 25 juni om 19:00 uur
zullen in onze kerk een aantal kinderen door onze Bisschop Mgr. H.
van der Hende het Heilig Vormsel
toegediend krijgen. Door het Vormsel wordt een gedoopte Christen een
volwassen lid van de Kerk.
De torenkapel is iedere dag geopend.
U kunt daar een moment voor uzelf
nemen en desgewenst ook een
kaarsje aansteken.
Een wandeling door het Adrianusbos
is genieten!

alledag even te vergeten
Het is goed regelmatig
met anderen samen te komen
om te beseffen dat je niet alleen
en enkel voor jezelf op de wereld bent.
Het is goed om na zo vaak
en stevig de handen
uit de mouwen, deze ook eens
rustig in eerbied te vouwen.

Verdieping
Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Leonardus Johannes van der Hoorn		88 jaar
Omzien
Gerardus Anthonius Maria Jinssen		81 jaar

2 april		
4 april		
12 april		
16 april		
16 april		
1 mei		
11 mei		
13 mei		

Katerina Bouwmeester- Versluis		83 jaar
Gerardus Johannes Vork		75 jaar
Johannes Joseph Zoet		87 jaar
Adrianus Johannes Sanders		81 jaar
Anna Petronella Loos- Wortman		89 jaar
Nicolaas Theodorus Maria Hoogervorst		91 jaar

Anker

SAMENstromen • juni 2022

11

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Onze kanjervrijwilliger
onderscheiden

Kees Koot, al jaren lid van onze geweldige tuingroep, altijd paraat om te helpen
met evenementen, een alom gewaardeerd vrijwilliger van onze kerk heeft
terecht een onderscheiding ontvangen.
Lid in de orde van Oranje Nassau. Al
een paar jaar geleden kreeg hij voor zijn
vrijwilligerswerk de pastoors de Korte
Penning. Kees we zijn trots op je. Je hebt
het verdiend. Van harte gefeliciteerd.

was de gasleiding al gerepareerd en de
dinsdag daarna haalde de gemeente
de boom weg. De tuingroep had het
er druk mee, want het grasveld moest
grondig gerestaureerd worden. Hulde
aan alle betrokken vrijwilligers, de gemeente, de mensen van het gasbedrijf
en de brandweer. Allemaal hebben ze
hun beste beentje voor gezet. Jammer
van de boom, maar het had heel anders
kunnen aflopen!
Kroniekschrijver

De Horizon On Tour

BCP en Pastoraatgroep

En de boom was niet meer
De storm is aan onze kerk ook niet ongemerkt voorbij gegaan. De grote boom
bij de ingang kon zich niet staande houden en viel een lantaarnpaal meesleurend, met veel geraas om. Gelukkig viel
hij niet op de kerk maar op de straat,
waar geen auto’s stonden, geen mensen
liepen, geen fietsers voorbij kwamen.
Gelukkig viel het mee. De brandweer
was er snel bij en de weg was compleet
afgesloten. Ze zorgden ook dat de gasleiding naar de pastorie, die de boom
omhoog had getrokken, dichtgemaakt
werd. Een dag later, op de zaterdag
12
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len een ieder die hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedanken!
Natuurlijk gaat ook de gitaar mee, omdat we daar ook mogen zingen. Hoe
bijzonder zal het zijn om ons Wees Gegroet in Lourdes te mogen zingen… We
zijn ook al druk bezig met het repeteren
van een paar nieuwe liedjes.
Niet alleen voor in Lourdes, maar ook
voor een huwelijksviering in augustus,
waarin wij mogen zingen. Niet in onze
eigen kerk, maar in die van Noorden.
Gelukkig zingen we in juni ook nog wel
in onze eigen kerk tijdens de Eerste
Communieviering. Voor de Vormselviering gaan we op pad naar Langeraar.
Kortom: allemaal leuke dingen en De
Horizon On Tour! We hebben er zin in!
Carola van Heusden

Bericht van Gemeenschap van Kerken
Wat kijken wij uit naar september dit
jaar! Dan gaan we namelijk naar Lourdes! Niet met de busreis mee (zolang
kunnen we helaas geen vrij krijgen)
maar wel een lang weekend. De afgelopen tijd hebben we al eens een collecte
mogen houden voor deze reis. Wij wil-

Het is een goede gewoonte om met
Pinksteren met alle kerkgenootschappen samen koffie te drinken.
Nadat het de laatste twee jaren niet
door kon gaan, mag en kan het nu weer.
Daarom nodigt Gem. van Kerken u uit
om Eerste Pinksterdag, 5 juni na de mis

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

van 9.15 uur, bij elkaar te komen in de
Rank vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur. Er is
dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De koffie of thee met wat lekkers staat
voor u klaar. Van harte welkom!

Vertrouwen
Bedankt voor uw donaties tijdens de
Vastenactie. U vertrouwt erop dat het
geld goed terecht zal komen. Het totaalbedrag is € 648,86 (collecte € 343,90
Rode dozen € 259,65 en vastendoosjes
van de kinderen € 45,31)
Dankzij uw steun kunnen de mensenrechtenadvocaten van Copae het ontwrichten van gemeenschappen tegen
gaan, door juridische bijstand te verlenen aan gemeenschapsleiders. Om een
proces aan te kunnen durven, moeten
deze lokale leiders kiezen uit twee kwaden: Je mond houden en met rust worden gelaten, maar dan geef je de grote
bedrijven vrij spel, of opkomen voor
de rechten van je gemeenschap. Dan
riskeer je intimidatie, bedreigingen voor
jou en je gezin, gevangenisstraf of mishandelingen. Dus mensen zijn terecht
bang. Met de steun van de Vastenactie
kunnen de advocaten meewerken aan
een goed leven voor iedereen. Geloven
in een ander. Samen één missie.
Ook missionarissen en missionair werkers gaan wereldwijd de strijd aan tegen
onrecht en armoede. Zij zetten zich elke
dag in voor hun kwetsbare medemens.
Zelf vragen ze weinig, maar kunnen
een steuntje in de rug wél heel goed
gebruiken. Tijdens de Pinksteractie
van 28 mei t/m 5 juni wordt aandacht
gevraagd voor het missiewerk. Paters,
broeders, fraters en zusters krijgen een
bijdrage voor hun ziektekosten, premie
voor A.O.W. of vakantiegeld voor een
welverdiend verlof in Nederland . Wilt u
hieraan bijdragen tijdens de collecte?
M.O.V. Tineke Uijttewaal

Frans van Sales
De reis ging naar de mooie staat Vermont in de VS, waar de natuur op dit
moment prachtig is. Alles staat in bloei
en geurt en kleurt van nieuw leven.
Daar kwam ik in een plaatsje, Bennington, deze kerk tegen. Je vindt in Amerika
niet veel katholieke kerken, andere kerken zijn er genoeg. En dat dit nu net een
kerk opgedragen aan Frans van Sales is
bijzonder. Is het toeval, dat mijn oog net
op deze kerk valt? Ik denk het niet. Het
bord brengt gelijk de herinneringen aan
pater Koster naar boven.
Iemand die veel goeds heeft nagelaten
voor parochies, maar zeker ook voor
mensen.
Zo ook voor mij. Met liefde probeer ik
de kerk zo goed mogelijk met mijn mobiel te fotograferen.

Verdieping

Helaas was de kerk op dit moment gesloten. Een kaarsje had ik hier graag ter
nagedachtenis opgestoken,.
Joke van Tol

Eerste heilige communie
Maar liefst 18 kinderen doen op 19 juni,
op Sacramentsdag, hun Eerste Heilige
Communie in onze kerk. Het zijn: Sem
Ambagtsheer, Eva Baas, Lucas Baas,
Nova Bouwman, Indy Groen in ’t Wout,
Lisa Hollink, Floris Jansen, Dean Knaap,
Noud Knaap, Dustin Koeleman, MaxLaurens Lagemaat, Vivan Tersteeg, Sem
Piekema, Sammy van der Ploeg, Myla
Vastbinder, Nynke van Veen, Vince van
der Voorn, Liza IJsakkers. Een banner
met hun voornamen hangt al weken
in de kerk. Allemaal van harte gefeliciteerd. We hopen jullie nog vaak in de
kerk te zien.

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt
7 mei

Néla Eldana Michael dochter van Ezar en Nicole Michael-van Eimeren
Omzien

Overleden
20 maart 		
4 mei 		

Anker

Maria Theodora Schitter-Pieterse		
Marie Holscher-Steenbeek		

81 jaar
85 jaar
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H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
Dinsdag 7 juni 9:00 uur Eucharistie
Dinsdag 21 juni 9:00 uur Eucharistie

Vanuit de pastoraatgroep
In de veertigdagentijd hebben we een
oproep gezien op Facebook, om hartjes te haken voor de vluchtelingen uit
Oekraïne. In de hal van de kerk lagen
patronen als voorbeeld om hartjes te
haken. Verscheidene mensen hebben
daaraan gehoor gegeven en zijn gaan
haken. Diaken Van Aarle brengt ze naar
Groningen en daar worden ze uitgereikt
aan de vluchtelingen, als ‘Hart onder de
riem’. Wij danken diegenen die aan deze
oproep gehoor hebben gegeven.
De beleving van de veertigdagentijd is
een succes geworden, doordat we verschillende vieringen en activiteiten in
meerdere kerken konden vieren.
Zoals de Aswoensdag, Vespers, Goede
week en ‘De Passion’, die tweemaal
uitverkocht was. Bij dit schrijven weten
we nog niet waar de Hemelvaartviering
is gehouden. In de volgende Samenstromen vertellen we meer over deze
viering.
Op 8 mei was het Roepingenzondag en
op deze dag geven we traditiegetrouw
een bloemetje aan de desbetreffende
voorgangers die in onze kerken voorgaan. De voorganger wordt bedankt voor
hun tomeloze inzet voor onze kerken en
parochianen.
De kernen Nieuwveen en Zevenhoven
zijn per 1 april officieel één kern geworden.
De koren werken samen, de ziekenzalving en de kinderzegen zijn al een
gezamenlijke vieringen. De pastoraatgroep bestaat uit Dirk Janmaat, Miranda
Voorend, Marian Berkhout en diaken
Van Aarle die verantwoordelijk is voor
onze kern. We zijn nog steeds op zoek
14
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kapelaan Van Paassen
kapelaan Van Paassen

naar mensen die onze pastoraatgroep
willen versterken, zodat we een levendige gemeenschap kunnen blijven. Ook
zijn we nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten
voor de Kinderwoorddienst.
Op vrijdag 24 juni staan we met een
kraam voor de kerk tijdens het Dorpsstraatfeest.
Zaterdag 25 juni om 19:00 uur is de viering van het Heilig Vormsel in Langeraar.
Zondag 26 juni om 09:15 uur is de Eerste
Heilige Communieviering in Nieuwveen,
van de communicantjes van Nieuwveen,
Zevenhoven en Noorden. We wensen
de vormelingen en communicantjes een
mooie viering toe.
Pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven

Actie Kerkbalans 2022
De Actie Kerkbalans 2022 heeft nu een
bedrag van ruim € 25.000,- opgeleverd.
Een mooi bedrag maar we zijn nog niet
aan ons streefbedrag van € 32.000,-.
27% van de parochianen heeft een bijdrage overgemaakt. Het is nu voor het
tweede jaar dat u met een QR-code kunt
betalen; van u heeft ruim 22% hiervan
gebruik gemaakt.
Aan alle parochianen die inmiddels een
bijdrage hebben overgemaakt: Hartelijk
bedankt!
Aan parochianen die nog geen bijdrage
hebben 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 EUR 15

overmaakt halen we dit jaar met gemak
ons streefbedrag: U doet toch ook mee!
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL42 RABO 0300 3042 18 t.n.v.
Parochie H. Clara BCP Nieuwveen. Wilt
U daarbij het nummer vermelden dat in
uw persoonlijke brief staat. 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

Vastenactie:
‘Je land is je leven’
De vastenactie 2022 staat in het teken
van landrechten. De economische belangen van overheden en grote bedrijven
wegen zwaarder dan de rechten van de
mensen die er wonen. Niet zelden werden mensen die er wonen met geweld
beroofd van hun huizen en land. Er zijn
dit jaar die projecten in drie landen.
In de veertigdagentijd waren er spelletjes
en violenverkoop in de kerken en kon
men pakketjes kopen om Paasbroden te
maken. De opbrengsten hiervan waren
voor deze actie. De vastenactie heeft €
541,- opgebracht in onze kern.
Hartelijk dank, namens de Vastenactie.

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

Heilig Vormsel
Op 20 maart hebben de vormelingen Rosa en Vince zich voorgesteld in
Nieuwveen.
Rosa en Vince zijn nog volop bezig
met de voorbereidingen voordat ze
hun Heilig Vormsel ontvangen. De bijeenkomsten gaan onder andere over:
Wat geloven we, bij Jezus horen en de
geloofsbelijdenis. Op zaterdag 4 juni is
de Vuurdoop in de kathedraal van Rotterdam. De Vormselviering is op zaterdag 25 juni om 19:00 uur in Langeraar.
Bisschop Van den Hende zal het Heilig
Vormsel toedienen. We wensen Rosa en
Vince en alle andere vormelingen een
mooie viering toe.

Eerste Heilige Communie
Op 15 mei hebben de communicantjes
van Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven hun laatste bijeenkomst gehad
in de Orangerie in Zevenhoven. Deze
bijeenkomst ging over ‘Blijf dit doen’.
We spraken over de moeilijkheden die
Jezus in zijn leven tegenkwam en hoe hij
hier mee om ging. We hebben het over
de betekenis van het kruisteken gehad
en de Eucharistieviering doorgenomen.
Tenslotte zijn we naar de Mariagrot
gegaan en hebben het lied: Brood en
Wijn geoefend. Op 26 juni is het zover,
Taro, Feline, Kevin, Larissa en Caithlynn
ontvangen tijdens de viering van 9:15
uur in Nieuwveen hun Eerste Heilige
Communie.

H. Nicolaaskerk Huisvesting vluchtelingen
Oekraïne
De vorige Samenstromen hebben wij
u laten weten dat de huisvesting voor
vluchtelingen uit Oekraïne bijna gereed
was. Inmiddels wonen de mensen nu al
bijna twee maanden op de bovenverdieping van de pastorie in Nieuwveen.
Het lijkt erop dat ze even tot rust hebben kunnen komen, ondanks dat het in
Oekraïne nog steeds oorlog is. Ook bij
de vieringen in de kerk zijn ze regelmatig aanwezig, ook al verstaan ze er geen

woord van, wellicht ook voor hen een
moment van bezinning en vragen om
steun van God. 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
onze lokale gemeenschap. Wij houden
u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Via de website kun u het laatste nieuws
lezen.

Samenstromen - Bedankt
In de Samenstromen van november
2021 hebben wij om een bijdrage van
€15,- gevraagd voor de kosten van het
maandelijkse blad Samenstromen. Hartelijk dank aan de parochianen die een
financiële bijdrage hebben overgemaakt!
De Samenstromen is een belangrijke
bron van communicatie vanuit de kerk
naar de parochianen. Mooi dat we weer
wekelijks naar de vieringen in onze Nicolaaskerk kunnen. Dat daar weer meer
parochianen zijn is mooi. We zien helaas sommigen nog niet terug.
U kunt de Samenstromen en andere
actuele informatie ook vinden op de
website van de Parochiefederatie:
rkgroenehart.nl/samenstromen onderaan de webpagina staat de digitale versie bij ‘Kerkblad Samenstromen’).
Bent u er nog niet aan toe gekomen
om een bijdrage voor de Samenstromen over te maken, dan kunt u dit nog
steeds doen door overschrijving op
bankrekening NL48 RABO 0300 3793 82
t.n.v. H. Clara Parochie BCP Nieuwveen
Parochieblad. Graag vermelden ‘Bijdrage parochieblad’. Alvast bedankt.

Verdieping

Kraam Nicolaaskerk op
Dorpsstraatfeest
Op 24 juni tijdens het Dorpsstraatfeest
staan de Werkgroep Gastvrijheid en
ons eigentijds koor Canta Libre met een
kraam vóór de kerk. Komt U bij ons een
gratis kaarsje ophalen om in de kerk
aan te steken, of een Nicolaaskaars of
Nicolaaswijn kopen? U kunt ook oude
foto’s bekijken.
Canta Libre organiseert een open repetitie, waaraan u kunt deelnemen Ook
hier zijn foto’s te zien.
Verder kunt u en/of uw kinderen een
korte speurtocht doen in de tuin.
Hoofdprijs? Beklimming van de toren
van de Nicolaaskerk.
Wij verwelkomen u graag.
Werkgroep Gastvrijheid en Canta Libre

Gastvrije lunch
Op zondag 3 juli organiseren wij een
lunch na de viering van 11:15 uur. Onder het genot van een broodje kunt u
gezellig bijpraten met mede-parochianen. Wilt u zich wél uiterlijk 26 juni opgeven op de lijst in de kerk of per mail
aan nieuwveen@rkgroenehart.nl
Werkgroep Gastvrijheid
Riet Spekman, Helma de Jong, Ton
Hoogenboom, Miranda Voorend en Harry
Burgmeijer

Vieren

BCP Nieuwveen

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt
15 mei Eefje Dank, dochter van Joan Dank en Judith Ran

Omzien

Overleden
30 maart		
4 april			

Anker

Mark van den Boogaard		
51 jaar
Theo Zeestraten 		85 jaar
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H. Martinuskerk

Noorden
Martinus deelt mee…
We hebben een drukke periode achter
de rug. De Goede week, Pasen, Ziekenzalving, 4 mei en natuurlijk de net zo
belangrijke ‘gewone’ vieringen. De Goede
week begon meteen al goed op Palmzondag met een mooie en leuke viering,
waarin de kerkgangers net als 2000 jaar
geleden achter Jezus op de ezel aan liepen (dit jaar zonder Jezus maar met Jos).
De kinderen waren er met hun mooi versierde Palmpasenstokken. Het is fijn om
te constateren dat er bij deze vieringen
weer steeds meer kinderen aanwezig zijn
en ook meedoen.
Op Goede Vrijdag liepen we met Heleen
de Kruisweg. Het gezelschap was niet
groot maar het was zeker niet minder
intens. We hoorden van de kruisgang van
Jezus en het lijden van Jezus, maar ook
van de beide Maria’s. Hoe het vertaald
werd naar de huidige tijd, waarin moeders hun kinderen zien lijden door misstanden en oorlogsgeweld.
Na de Kruisweg werd de kerk door Hein
en zijn team in gereedheid gebracht voor
het avond en nachtprogramma van RockSolid en RockFriends. De opkomst was
geweldig, ook van de jongere jeugd en
vanuit andere kernen. Verderop in deze
Samenstromen treft u het verslag aan.
Complimenten aan de organisatoren en
begeleiders!
Op Paaszaterdag ging Heleen mee voor
in een Oecumenische dienst in de Kaleidoscoop in Nieuwkoop, waar ook veel
(oud)parochianen wonen. De zaal was
vol, de sfeer was uitstekend, de betrokkenheid vanuit de beide kernen met de
ouderen werd zeer op prijs gesteld.
Op Eerste Paasdag droegen we de in
Langeraar gewijde paaskaars naar binnen voor het feest der Verrijzenis. Met
medewerking van Waimbaji ging Heleen
ons voor in een feestelijke viering met
natuurlijk ook oog en oor voor de toestand in de wereld.
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Op 20 april vond in de Rietzanger de
gezamenlijke ziekenzalving plaats. Door
de Coronamaatregelen kon dit de afgelopen twee jaar geen doorgang vinden en
dat was in de opkomst en beleving goed
te merken. Veel ouderen hadden elkaar
in die periode ook minder gezien. Naast
de mooie viering was het ook een goed
samenzijn. Ook hier complimenten voor
de organisatie. Er is duidelijk in een behoefte voorzien.
Op organisatorisch vlak is er ook het een
en ander gebeurd. Vorige maand is de
Werkgroep Wijkcontacten in haar oude
opzet gestopt. Dit is een bewuste keuze.
Door de privacy-wetgeving mag er steeds
minder. Bij verhuizing wordt de kerkelijke
betrokkenheid niet meer doorgegeven
en mag je eigenlijk vanuit de parochieorganisatie niet zomaar ongevraagd
aanbellen. Ook is de kerkelijke betrokkenheid van de inwoners van Noorden
de afgelopen jaren teruggelopen. De organisatie van de wijkcontacten is daarom
teruggebracht van een werkgroep naar
enkele contactpersonen. De afzwaaiende
werkgroep leden worden bedankt voor
hun inzet in de afgelopen jaren!
Gedurende de zomermaanden vieren
we in Noorden weer volgens het zomerrooster. Om onze vrijwilligers (en het pastorale team) te ontlasten gaan we naar
een tweewekelijks rooster. Door de roostermaker wordt het zo afgestemd, dat in
de weekenden dat er in Noorden geen
viering is, er wel een is in Zevenhoven of
Nieuwkoop, zodat de reistijden beheersbaar blijven. Na de zomervakantie hopen
we het nieuwe seizoen weer te beginnen
met onze traditionele buitenviering op
het gazon bij de kerk.
U zult gemerkt hebben dat er in de vieringen waarin Waimbaji zingt, er voor de
viering enkele koorleden achterin de kerk
staan om u welkom te heten en boekjes
aan te reiken. Wij zijn hiermee begonnen in het kader van de Missionaire Kerk
en willen zo de gastvrijheid nog meer
uitstralen. We krijgen hier hele positieve
reacties op en gaan hier zeker mee door.

We proberen dit ook uit te breiden naar
de andere vieringen. Als u zich op wilt
geven voor deze rol als gastheer of gastvrouw namens onze parochiekern, dan
kunt u zich hiervoor aanmelden of spreek
een van de dienstdoende gastvrouwen/
heren aan. Namens onze parochiekern
is (naast het pastorale team) ook pastoraatgroeplid Marja naar het congres van
de Missionaire Kerk geweest. Elders in de
Samenstromen leest u haar verslag. Geïnspireerd door het boek van de Canadese
Father James Mallon proberen we de kerk
eigentijdser en toekomstbestendiger te
maken.
De pastoraatgroep – Hans

De Goede Vrijdag nachtwake
Het jaarlijkse hoogtepunt voor de jongeren van onze kerk, waar ze het hele jaar
naar uitkijken. Van vrijdagavond 7 uur tot
zaterdagochtend 7 uur wakker blijven.
Een geweldige uitdaging. Maar met leuke
en spannende activiteiten lukt het altijd
weer. Twee jaar lang kon het Goede Vrijdag programma niet doorgaan. En toen
mocht alles weer. Goede Vrijdag moest
dit jaar door gaan. Ik heb toen AnneLynise (Noorden), Esther (Langeraar) en
een afvaardiging van de Hervormde kerk
uit Nieuwkoop gevraagd mij te helpen.
We moesten in slechts 4 weken tijd een
geweldig en gevarieerd programma in
elkaar zetten. Een mega uitdaging, maar
het is gelukt! Onze vaste en trouwe kern
SolidFriends meiden was direct enthousiast en meldden zich direct aan. Na deze
eerste 12 aanmeldingen, groeide het aantal deelnemers snel tot 30 tieners, waar-

Noorden

H. Martinuskerk

Foto's Jos Schalkwijk
mee we de nacht in zouden gaan.
Op vrijdag 15 april om 19.00 uur begon
de speciale jongerenviering met tieners
van 10 tot 21 jaar, uit verschillende kernen, katholiek, hervormd, of niks, het
maakt niet uit. Ouders, leiding en het
cateringteam was aanwezig. Ze waren
er allemaal en hadden er zin in! Het programma is altijd omgeven door geheimzinnigheid, de tieners hebben geen idee
wat ze allemaal gaan doen, maar weten
één ding .... het gaat leuk worden!
Na de viering is de aftrap van het programma en leg ik het eerste spel uit. De
tieners gaan buiten Levend Stratego spelen, op basis van personen uit het Lijdensverhaal. Ondertussen zet de rest van de
leiding de activiteiten in de kerk klaar. Het
spel is simpel: Jezus is de grootste baas
in het spel. Er zitten er twee Maria’s in
het spel en een aantal discipelen. Je hebt
het volk en uiteraard de Schriftgeleerden
(de spionnen). De vlag wordt verstopt,
iedereen krijgt een speelkaart en rennen
maar. De eerste tieners tikken elkaar aan
en dan laten ze de kaarten zien: Petrus en
Johannes....oh ja wie zijn dat ook al weer?
Wie staat er hoger in rang? Al snel komen
ze erachter dat ze beide een discipel zijn,
dus beide zijn af en moeten een nieuwe
kaart halen.
Alle spelletjes zijn goed overdacht, zitten
goed in elkaar en zijn gekoppeld aan het
Lijdensverhaal en geven voer ter overdenking. Voorbeelden van spelletjes zijn:
Maak een vlog: Elk team trekt een kaart
met daarop een speler uit het lijdensverhaal en maakt daar een vlog (filmpje)
over. Wie zouden ze trekken? De engel

die aankondigt dat Jezus is opgestaan,
of Judas, of Veronica, of de twee andere
gekruisigden? Of het spel Zeeslag... maar
dan niet met boten, maar met ingetekende kruizen. Een kennisquiz: wie weet
het meest over het lijdensverhaal. Of het
spel met de ballonnen: Ballonen die aan
het koord hangen moeten worden kapot
geprikt met een stok van 4 meter. Net als
de soldaten die met hun lans in de zij van
Jezuszij prikten.
En zo wordt het snel 12 uur ‘s nachts. Dan
gaan we wandelen. Wandelen met het
verlichte kruis door de kuil naar de Hervormde kerk in het Noordse Dorp, alwaar
wij worden opgevangen met limonade
en broodjes knakworst. Even kunnen we
bijkomen in de banken van deze kerk
en daarna wandelen we terug via het
kerklaantje langs de Coop. Om stipt half
2 gaan we verder met ons activiteitenprogramma.
Voor het altaar staat het verlichte kruis,
duidelijk zichtbaar en aanwezig, als inspiratiebron waarom we hier allen zijn.
Daarnaast staat het jurybord waarop ik
de actuele spelscore per team bij houd.
Elk van de 5 teams vraagt zich constant
af... staan we boven aan? Er hangt een
goede competitieve sfeer. Op een gegeven moment beginnen de tieners toch
een beetje moe te worden. En logisch het
is ondertussen al 4 uur in de ochtend.
We gaan op voor de laatste activiteiten.
Je denkt ze beginnen in te storten en ouders moeten gebeld worden, maar nee,
dat gebeurt niet. Sterker nog, het is nog
nooit gebeurd in de afgelopen 9 jaar dat
we iemand naar huis hebben moeten

brengen, omdat deze te moe was om nog
mee te doen. Opgeven is geen optie en
het is allemaal veel te leuk. Zelfs bij de
volgende activiteit, het schilderen, blijven
ze enthousiast, wakker en scherp. De
opdracht is, om per team een schilderij te
maken over het Lijdensverhaal, maar dan
uit de ogen gezien van Jezus die aan het
kruis hing. Wat zag Hij? Eerst samen met
je team overleggen, plan maken en beginnen met schilderen. Wat een diepgang en
overdachte schilderijen beginnen te ontstaan! Ik was even vergeten dat je tieners
nooit moet onderschatten. Ze kunnen zo
verrassend zijn.
En dan sluiten we om 7 uur ’s ochtends
het programma gezamenlijk af. Sommige
tieners blijven hangen en ontbijten mee,
andere storten nu toch echt in en moeten
gewoon naar huis en naar bed. De leiding
praat na en kijkt terug op een geweldig
evenement. Omdat we goed gelobbyd
hebben op o.a. de Antoniusschool, hebben
er 7 nieuwe tieners tussen de 10 en 12 jaar
meegedaan aan het programma. Gedurende de nacht besloot ik met deze tieners
een nieuwe RockSolid groep op te starten.
Elke eerste vrijdag van de maand om
20:00 uur is er een nieuwe SolidFriends.
En elke derde vrijdag van de maand om
19.40 uur is er een nieuwe RockSolid
avond. Heb je zin om mee te doen, geef
je op of kom gewoon langs in de Jozefzaal. De programma’s van deze avonden
zijn vergelijkbaar met het Goede Vrijdag
nachtprogramma. Tot vrijdag,
Tot RockSolid!
Hein Wagenaar (heinw@hotmail.com)
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Terugblik Ziekenzalving
Woensdagochtend 20 april vond de gezamenlijke ziekenzalving plaats in de Rietzanger. Liefst 22 parochianen hebben dit
Sacrament ontvangen. De gebedsviering
ter bemoediging werd voorgegaan door
kapelaan van Paassen en pastor van de
Reep. Cantabo zong mooie toepasselijke
liederen, onder begeleiding van Doke
Leliveld, die tijdens de ziekenzalving ontroerende muziek speelde op de piano.
Vooral de Marialiederen maakten diepe
indruk. Er werd ook gebeden tot Maria,
om troost voor hen die lijden. Diny Mouris las de voorbeden en onderstaand
gedicht voor:
De enige troost
Ja, je moet dapper zijn om te vertrouwen,
om te geloven in hoop tegen hoop,
om te blijven vechten en niet te verflauwen.
Christen zijn is niet licht of goedkoop.
En je moet strijden om God vast te houden,
ook als je niets van Zijn liefde meer ziet,
ook als de mensen op wie je vertrouwde,
je eenzaam achterlaten in pijn en verdriet.
Ja, je moet dapper zijn om te geloven,
dat er geen haar van je hoofd vallen zal,
zonder de wil van je Vader daarboven
en dat er nooit iets gebeurt door toeval.
En je moet weten dat Jezus je zorgen dragen wil,
- Hij is aan lasten gewend dat je in Zijn liefde beschut en geborgen
levend en stervend Zijn eigendom bent.

Onze Hemelse Moeder

Na afloop van de viering was er een kopje
koffie of thee met een lekker koekje. Er
werd met elkaar nagepraat over deze indrukwekkende viering. Ook werd er een
luisterend oor geboden door enkele leden
van de Diaconie-Bezoekgroep. Bemoedigd,
getroost en gesterkt door de kracht van
de Heilige Geest, ging iedereen weer naar
huis. We kunnen met een goed gevoel terugkijken op een bijzondere, ontroerende
viering! Met dank aan iedereen die hieraan
een steentje heeft bijgedragen!
Namens de Diaconie-Bezoekgroep Emmie Tersteeg

Maria, u bent moeder van Jezus,
Gods Zoon, onze Heer,
daardoor moeder van mij en van nog heel
veel mensen meer.
Wij mogen bij u komen met onze zorgen,
noden en vragen,
met onze dankbaarheid,
maar ook met ons klagen.
Dat alles brengt u dan voor ons
bij de Heer.
Ja, hemelse moeder, wij danken u zeer.
U wilt er gewoon voor ons zijn
en dat Maria, is ontzettend fijn.
Een moeder weet bijna altijd raad,
als een kind om hulp vragend v
oor haar staat.
U die zoveel meegemaakt heeft,
begrijpt wat er onder ons mensen leeft.
Ja, en God steunt ons, geneest, troost,
bemoedigt of helpt dragen.
We hoeven er enkel om te bidden
of te vragen.
Dankbaar voor zoveel hulp van boven,
willen wij als kinderen van God,
God danken, eren en loven.
En Maria, ook u wil ik danken,
loven en eren
moeder van ons allen, ik kan van u leren.
Lieve, lieve moeder, blijf ons steeds nabij,
daarvan word ik echt heel blij.
Dorothé Klein-Verdel

Hoe weet ik wat God
van mij wil?
Een antwoord op deze vraag vinden
we deels in het Mattheus evangelie:
‘Zoekt en gij zult vinden’. Als je echt
van iemand houdt weet je ten diepste
vaak wat je wilt: namelijk die ander en
daarmee tegelijk jezelf gelukkig maken.
Zo is het ook als het erom gaat de wil
van God te doen. God heeft ons laten
weten wat Hij van ons wil; dat kunnen
we ontdekken door te kijken naar Jezus.
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Hij laat ons horen en zien wat God van
ons vraagt. We kunnen Jezus’ woorden
en voorbeelden terugvinden in de Bijbel. Als we met en dóór de ogen van
Jezus kijken, krijgen we een beter idee
van wat God van ons vraagt. Als derde
is daar de kerk. Dan kunnen we kijken
naar de kerk als instituut, want veel
van Gods Woord is door de eeuwen
heen uitgewerkt, uitgelegd om ons te
helpen Gods Woord beter te begrijpen,
maar tegelijkertijd kunnen we zeker
ook ontdekken door te bidden; als geloofsgemeenschap en als individu. Dat

klinkt voor sommige mensen misschien
vroom, maar bidden kan ècht helpen te
ontdekken of te ‘ont-dekken’ wat God
van je vraagt omdat je in gebed vaak
naar voren brengt wat je diep in je hart
(al) voelt omdat God dat verlangen al
in ons hart heeft gelegd. Gods Heilige
Geest is dan Degene die helpt, die
kracht en inzicht geeft èn handvatten
aanreikt. God laat het aan ieder van
ons om een volgende stap in gelovig
vertrouwen te durven zetten.
Kapelaan Van Paassen

Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vrijdag 3 juni om 9.00 uur

Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen

Vrijdag 17 juni 9.00 uur 		

Eucharistieviering met pastoor Glas

Vrijdag 24 juni 9.30 uur 		

Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen

Vrijdag 1 juli 9.00 uur		

Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen

Begraafplaats
De begraafplaats kent bijna geen beschikbare plaatsen meer. Voor toekomstige
begrafenissen moet binnenkort nieuwe
capaciteit worden gemaakt. Nu geldt voor
alle begraafplaatsen, dat ze heel moeilijk
kostendekkend te exploiteren zijn. De BCP
werkt nu samen met het H. Clara parochiebestuur en het bisdom aan een initiatief
om de begraafplaats niet alleen van nieuwe capaciteit te voorzien maar dit zo te
doen dat de begraafplaats in de toekomst
wél kostendekkend is te exploiteren.
Aangezien de begraafplaats een gemeentelijk monument is, moet hierbij ook de
gemeente worden betrokken. Maar ook
het waterschap speelt een rol, omdat de
begraafplaats deels onderdeel is van de
waterkering van de ringsloot. Momenteel
kunnen we alleen nog maar spreken over
een initiatief. Als dit initiatief door de parochie, bisdom, gemeente en waterschap
wordt ondersteund, stellen wij u verder
op de hoogte.

Iconen expositie in de
Oranjerie
Zoals u in de vorige aflevering van Samenstromen hebt kunnen lezen is er in
het Pinksterweekend 4, 5 en 6 juni in het
kader van Kunstroute Nieuwkoop 2022
een iconenexpositie in de Oranjerie. Een
groep van 25 lokaal en regionaal wonende icoonschilders exposeert hier bijzonder mooie iconen van eigen hand.
De expositie in de Oranjerie is te bezoeken:
Zaterdag 4 juni
van 12.00 uur tot 17.00 uur
1ste Pinksterdag
5 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur
2de Pinksterdag
6 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur

Adres: Oranjerie: Noordeinde 28,
Zevenhoven

Opbrengst vastenactie
In de Vastentijd hebben we campagne gevoerd voor landrechten van de Maya bevolking in Guatemala. Met de opbrengst
kunnen we de mensen ondersteunen
in de verbetering van hun leefomstandigheden. Vastenactie helpt de mensen
met juridische begeleiding en trainingen
over landrechten in hun strijd tegen grote
bedrijven. Er worden zaden, kippen en
waterfilters uitgedeeld voor verbetering
van de voedsel productie. In de bekende
melkbus is € 686,90 gedeponeerd. Dit jaar
is ook weer actie gehouden met “Bak uw
eigen Paasbrood” Dit heeft € 200,00 opgebracht. De totale opbrengst van de Vastenactie is € 886,90. Namens de bevolking
van Guatemala bedankt voor uw gaven.
M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot

Op reis naar het Catharijne convent op 14 juni
Gelukkig konden er toch na alle beperkingen rond corona vanaf maart alweer
enkele activiteiten plaatsvinden,. We hebben inmiddels twee keer een bloemstukje
kunnen maken en in mei de anthurium
kwekerij bezocht.

Verdieping

Dit seizoen willen we afsluiten op dinsdag 14 juni, met een bezoek aan het
Catharijne convent in Utrecht, waar o.a.
de tentoonstelling “van God los” te zien
is. Lunchen kunnen we ter plaatse in het
restaurant van het museum of op de
Oude Gracht bij restaurant Ziezo, waar de
bediening door mensen met een beperking, wordt gedaan. In het museum is de
Museumjaarkaart geldig. De kosten voor
het auto-vervoer zijn € 5,00 p.p. We parkeren de auto aan de rand van de stad en
kunnen per tram naar het station, waarna
we de bus naar de Lange Nieuwstraat
nemen en stappen voor het museum uit.
Hiervoor is een OV kaart nodig. Los kaartjes zijn te koop in de bus bij de chauffeur
met pinbetaling, voor diegene die geen
OV kaart heeft.
Graag om 9.30 uur aanwezig zijn in de
Orangerie naast de kerk. Na een kop koffie of thee vertrekken we naar Utrecht.
Opgeven kunt u voor 10 juni bij Joke van
Tol, tel nr. 0172-539748 of per e-mail:
jokevtol@gmail.com We moeten vooraf
reserveren in het museum.

Vieren
Lief
leed
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Overleden

Omzien

11 mei 			

Anker

Jan Nieuwenhuizen 			87 jaar
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Een nieuw begin
Met het paasfeest achter de rug zijn we op
weg naar Pinksteren. Pasen, het verhaal
over de moeilijke kanten van het leven.
Het verhaal over verraad, vijandigheid,
oneerlijkheid en sterven. Maar ook over
de opstanding van Jezus, het vertrouwen
en de hoop dat het uiteindelijk goed komt.
Nu gaan we op weg naar Pinksteren, de
komst van de heilige Geest.

Je land is je leven

Het is alweer een poosje geleden dat we
actie hielden tijdens de vastentijd.
Zes weken lang heeft u verhaaltjes
gehoord over de inheemse bevolking
van Guatemala. Verhaaltjes van de
Mayabevolking die door megabedrijven
worden verjaagd. Lokale gemeenschappen die worden beroofd van hun huizen
en hun land. Vastenactie steunde deze
gemeenschappen door ze te leren wat
hun rechten zijn en hoe ze zich kunnen
verdedigen. We vroegen niet alleen een
bijdrage voor de bevolking van Guatemala maar ook voor de vluchtelingen
uit Oekraïne. De verhaaltjes hebben u
blijkbaar wel aangesproken. We hebben
met de collectes € 1.272,60 opgehaald,
wat een heel erg mooi bedrag is. Twan
en ik zijn ook op de basisschool ter
Does geweest om de kinderen te vertellen over de vastenactie. De Vastenactie
heeft ieder jaar voor de kinderen lesmateriaal over de actie. Dit jaar hadden ze
20
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een heel leuk filmpje gemaakt met goocheltrucs. De kinderen hebben € 127,88
bij elkaar gespaard. Samen met de opbrengst van de vastenmaaltijd haalden
we hiermee dit jaar € 2006,28. Wat een
superbedrag. Echt om trots op te zijn!
MOV Missie, Ontwikkeling en Vrede:
Twan Goes en Jeanne Borst

Vastenactie-maaltijd 6
april in “De Stal”
Er waren 35 personen en onze 6 kooksters. Alle mensen zochten een plekje
aan de fleurig gedekte tafel. Om 17:30
uur heette Marjo ons allen welkom en
opende met gebed en een verhaal over
saamhorigheid en dankbaarheid, hier te
mogen zijn met elkaar, tevens voor een
goed doel. Het betreffende campagneproject “Je land is je leven’’. Stel je eens
voor dat de overheid je komt vertellen
dat je het huis uit moet en we hebben
je land nodig! Maar liefst vele miljoenen
mensen maken dit mee. Vastenactie zet
zich daarom in voor een rechtvaardiger
beleid rondom het beheer van eigen
land en dorpen, bieden ondersteuning
wat hun rechten zijn en hoe deze te
kunnen verdedigen.
Ondertussen werd de heerlijke Mexicaanse bonensoep geserveerd met
maisbrood. Daarna vulde ieder zijn
bordje met gerechten uit Guatemala,
Mexico, vegetarische hapjes en salades.
Door de kooksters werd er verteld over
het gerecht en de ingrediënten hiervan.
Tijdens het eten werd de collecte gehouden en geteld. Totaalbedrag €506,en nog €100.- van de kooksters. Er
werd geapplaudisseerd voor dit mooie
bedrag. Een tevreden en een gezellig
samenzijn in ’De Stal’.
Hartelijk dank aan alle gasten en de
kooksters.
Twan Goes. M.O.V.
Missie, Ontwikkeling, Vrede

Voedselbankactie
Op 2 april organiseerde de pastoraatgroep en de bezoekgroep weer een
inzameling van levensmiddelen voor de
voedselbank, bij de COOP in Hoogmade. Net als eerdere jaren was het een
succes. Ondanks de berichten over de
inflatie en het alsmaar duurder worden
van de producten, werd er gul gegeven.
Veel klanten kwamen met twee producten en sommigen zelfs een tas vol.
In totaal hebben we 18 kratten met
levensmiddelen opgehaald.
Fantastisch gedaan lieve mensen uit
Hoogmade, Woubrugge en omgeving.
Namens de voedselbank van Kaag en
Braassem hartelijk dank. Tot de volgende keer.
Pastoraatgroep en bezoekgroep
Jeanne Borst

Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Bedankt en tot ziens!
Werkgroep Familievieringen heeft in
mei afscheid genomen van twee moeders, vanwege hun verhuizing. Emely
Rimmelzwaan is verhuisd binnen onze
parochiefederatie. Zij gaat samen met
Mark en hun dochters Emma en Lisa
wonen in hun prachtige nieuwe woning
in Nieuwveen. Heidi van Dam gaat samen met Robert van Schie en hun zonen Rubert en Driekus emigreren naar
Denemarken om daar een boerderij
over te nemen en voort te zetten. We
zullen hun enthousiasme en pro-activiteit zeker missen. Hun organisatietalent
en creativiteit lagen aan de basis van
o.a. de dierenzegening, paaseierenspeurtocht, versierde Palmpasen stokken en het kerstspel (en de kerstfilm).
Namens alle parochianen willen we hen
voor hun bijzondere inzet bedanken en
we hebben daarom aan deze twee toppers iets aangeboden: een kaars met
onze kerk erop en een bos bloemen. We
wensen beide gezinnen veel geluk en
succes op hun nieuwe stek. Moge Christus ook hun nieuwe huis zegenen.
Namens werkgroep Familievieringen,
Vera Nieuwenhuizen

Wat ik doe…..
Iedere parochiekern draait op vrijwilligers. Deze groep mensen zet zich in
voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap. In diverse taken, van
koster tot lector, van bloemensteker tot
lid van de beheercommissie. We reizen
door onze parochiekern en vragen: “Wat
is uw taak in de parochiekern?”
In deze Samenstromen is zanggroep
Nostalgie aan de beurt.
‘Nostalgie’ is in het leven geroepen nadat Het King’s Kombo na tientallen jaren
de liederen van pater Raymond gezongen te hebben, opgeheven was. Een
aantal bewonderaars van de pater wilde
toch dat zijn repertoire niet in de vergetelheid zou geraken en kwam bijeen om
te repeteren.
Dit gebeurt bij Anneke van Winden
thuis. Zij begeleidt ons met haar gitaar

en kiest ook de liederen uit in samenspraak met de voorganger. Zo zongen
wij van Nostalgie geregeld bij de maandelijkse vieringen in Woudsoord. Door
corona kwam het er de afgelopen twee
jaar niet meer van.
Wel luistert Nostalgie ook de vieringen
in Hoogmade op. Na de brand gebeurde dit in De Schuur en nu in Drieluik.
Na het heengaan van Henny Voorham
heeft Ton van Winden zijn plaats ingenomen. Verdere leden van Nostalgie
zijn Gonnie van Boheemen, Rietje Meijer, Truus Voorham en Sylvia Zandvliet.
Nostalgie is dus maar een kleine groep,
maar als wij het lied ‘Zing nu met
vreugde, zing nu met blijdschap, zing
een nieuw lied voor de Heer’ inzetten,
zingen de gelovigen voluit en van harte
mee. En als ze dan na afloop blij en
opgewekt weer naar huis gaan, hopen
wij dat wij met ons aandeel in de viering
onze taak als vrijwilliger goed gedaan
hebben.
Pater Raymond (Jan van Sasse van IJsselt: 27.3.1916 - 1.1.1995) schreef musicals en liederen voor het Petra koor
en het King’s Kombo. Hij was jarenlang
pastoor in Woubrugge en Hoogmade.
Hij rust in zijn priestergraf op het Rk-gedeelte van de Algemene begraafplaats
van Woubrugge.
Nostalgie, Rietje Meijer-van Breemen

Afscheid en welkom
Na ruim 20 jaar gaat Suzan Nieuwenhuizen per 1 juli haar werkzaamheden
bij het secretariaat beëindigen. Ook
Els de Groot heeft inmiddels afscheid
genomen van het secretariaat. Na de
kerkbrand had zij zich aangemeld, om

Verdieping
Vieren

te helpen bij alle extra werkzaamheden
die gedaan moesten worden.
Gelukkig zijn er twee nieuwe mensen
die de opengevallen plaatsen willen
innemen. Sinds september 2021 is Tony
Kraan het team komen versterken en
sinds mei is Bea Olijhoek erbij gekomen.
Samen met Gerda Lieverse zullen zij
voortaan het secretariaat draaiende
houden. U blijft van harte welkom op
dinsdagmorgen tussen 9:30 uur en
10:30 uur om eventuele misintenties
aan te vragen of andere zaken te bespreken. Uiteraard kan een en ander
ook via e-mail en telefoon.

Vakantiesluiting
secretariaat
Van 19 juli tot en met 2 augustus is het
secretariaat gesloten i.v.m. vakantie.
De brievenbus en e-mail worden op
andere tijden wel bijgehouden.

Over de herbouw
Sinds de brand op 4 november 2019
bidden de parochianen van Hoogmade
en Woubrugge elke zondagochtend
voor herbouw van de kerk. Tijdens dit
schrijven hebben wij 130 zondagen gebeden. De geloofsgemeenschap blijft
ondanks deze beproeving, vertrouwen
houden. Ik durf het bijna niet meer
te schrijven, maar verwacht dat HET
bericht van het bisdom toch eerdaags
zal komen. Houd daarom de wekelijkse
nieuwsbrief extra goed in de gaten.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, geef uw
e-mailadres door aan bcp_hoogmade_
woubrugge@rkgroenehart.nl.
BCP, Lydia Foeken
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Omzien
Bernardus Josephus van der Weiden		

25 maart

Anker

87 jaar
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Franciscus parochie

Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Peppelhofviering
Vrijdag 10 juni

9.30 uur

Eucharistie viering met Kapelaan van Paassen

PCI (Parochiële Caritatieve
Instelling) St Jan de Doper
Een PCI maakt zich sterk voor mensen
bij u in de buurt, regio Sint Jan de Doper, die in financiële nood verkeren.
Daar waar mensen tussen de wal en het
schip vallen. Daar waar geen beroep
kan worden gedaan op bestaande sociale voorzieningen.
Mensen kunnen in (acute) financiële
nood komen door bijvoorbeeld hoge
schulden, een verhuizing vanwege een
scheiding, kapotte apparaten die onmisbaar zijn, plotselinge hoge medische
kosten, hoge kosten vanwege kinderen
met betrekking tot onderwijs of contributie voor een club.
De PCI blijft bewust bescheiden op de
achtergrond, kiest voor discretie, onderzoekt in stilte en zorgt ervoor dat het
benodigde ondersteuning/geldbedrag
snel ter beschikking komt. Er wordt
geen onderscheid gemaakt in gelovige
of niet-gelovige mensen. Voor Christus
zijn immers ook alle mensen gelijk.
Bent uzelf in financiële nood gekomen en
kunt u de hulp van de PCI goed gebruiken, laat het ons weten. Als u iemand in
uw omgeving kent die een steuntje in de
rug kan gebruiken, laat hen weten dat
wij een helpende hand kunnen bieden.
U kunt ook contact met ons opnemen of
samen de PCI benaderen.
Contactadres kunt u terug vinden op de
website van de Clara & Franciscus Federatie. https://rkgroenehart.nl/pci/
of mail naar
pcisintjandedoper@outlook.com.
Namens bestuur van de PCI
Sint Jan de Doper
Voorzitter: Pastoor J. Glas
Penningmeester: M. Senne
Secretaris: W. Duivenvoorden
Lid: A. Engele
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Nieuwe geluidsinstallatie
Na vele jaren ergernis aan de slechte
kwaliteit van het geluid in de kerk heeft
de BCP besloten een nieuwe geluidinstallatie aan te schaffen. We hebben bij
een aantal gerenommeerde bedrijven
die gespecialiseerd zijn in geluidsinstallaties in kerken, een offerte aangevraagd en in overleg met het parochiebestuur een keuze kunnen maken.
Begin februari is de nieuwe installatie
gemonteerd. Zoals altijd heb je in het
begin te maken met kinderziektes. Ook
de kosters moesten aan de nieuwe
installatie wennen en ermee leren werken. De kinderziektes zijn verholpen,
de kosters weten inmiddels hoe ze de
installatie moeten bedienen.
Het is een aanmerkelijke verbetering,
het gesproken woord is goed te verstaan en er is nu ook een mogelijkheid
om muziek af te spelen met behulp
van CD/USB stick of via een laptop met
bluetooth.
Ook kan het gekoppeld worden aan de
geluidsinstallatie in de Priester Hendrik
zaal, waardoor er nog meer mogelijkheden komen. Al met al was dit een behoorlijke uitgave, maar dat is het zeker
waard geweest. We hopen dat u ook
middels de kerkbalans hier een bijdrage
aan geeft.
Kerkbalans
We zijn op de goede weg met de kerkbalans, 65% van het streefbedrag is
inmiddels binnen.
Laten we met elkaar proberen het
streefbedrag te realiseren. Mocht u
nog niets hebben overgemaakt om wat
voor reden dan ook, overweeg of u het
belangrijk vind dat de kerk blijft bestaan
en onderhouden kan worden. Hartelijk
dank voor u bijdrage.
Kees van der Meer

Het Passionconcert

Zaterdag 2 april vond het Passionconcert plaats met ontmoetingen rond het
Passionkruis. We kijken terug op een
mooie middag en avond!
In de middag waren er mooie gesprekken in de aanwezigheid van de burgemeester. De kinderen hadden een heel
eigen programma. ’s Avonds volgde
het concert. Marieke Sleurink met
band nam ons mee in het verhaal van
Jezus aan de hand van Bijbelteksten en
prachtig gezongen liederen. De liederen
Maria Magdalena en God Sprak kunt u
vinden op YouTube.

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk
Na afloop van het concert werd er gecollecteerd voor 'Samen in actie voor
Oekraïne' met een mooie opbrengst van
€ 289,-. Alle gevers hartelijk dank en alle
aanwezigen bedankt voor jullie komst!
Het Passionteam

Nieuws over de avondwake
Nu de beperkingen vanwege corona zijn
opgeheven, is het ook weer mogelijk een
avondwake te houden de avond voorafgaand aan de uitvaart. Het is een mooie
manier om afscheid te nemen van de
overledene. In samenspraak met Mieke of
Hanneke is er tijdens de avondwake ruimte voor persoonlijke inbreng. Denk daarbij
aan de keuze van de lezingen, gedichten,
een “in memoriam” en ook op muzikaal
gebied is veel mogelijk. Nabestaanden
ervaren de avondwake als persoonlijk,
mooi, warm en een goede voorbereiding
op de volgende dag van de uitvaart. Aansluitend aan de avondwake vindt, indien
gewenst, de condoleance plaats. De wens
voor een avondwake kunt u aangeven bij
de uitvaartbegeleider of via het parochie
secretariaat.
Met vriendelijke groet,
Mieke Boere en Hanneke van Velzen

Eerste Heilige Communie
Zondag 12 juni is het zover: Dan doen er
tien kinderen in onze parochie hun Eerste
Heilige Communie. De afgelopen maanden hebben wij diverse bijeenkomsten
gehad waarin de kinderen iedere keer een
verhaal uit de bijbel hoorden en waarin
we door middel van opdrachten en spelletjes leerden over Jezus, maar ook over de
kerk. We gaan er met elkaar een mooie en
fijne viering van maken.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Pré- akkoord
Dat wordt de naam voor het nieuwe
koor van akkoord, dat inmiddels al 3
repetities achter de rug heeft. Er wordt

heerlijk gezongen én gedanst tijdens
de repetities. Want wat is er nu leuker
dan alleen zingen; precies! BEWEGEN
EN ZINGEN. Dus iedereen van 5, 6 en
7 jaar is welkom op 3 juni en 1 juli van
14.30 uur tot 15.30 uur in de Priester
Hendrikzaal naast de St. Jan de Doper
op de Willem van der Veldenweg 24. We
repeteren eenmaal per maand en de
kinderen mogen ook meezingen tijdens
de gezinsvieringen in de St. Jan de Doper. Deelname is gratis. Vragen kun je
stellen aan dirigente Marina,
tel: 06-12136308.

Weekblaadje
Sinds korte tijd wordt het weekblaadje
'Rond de St. Janstoren' via mail verspreid onder parochianen. Hierin staan
de vieringen, de mededelingen en extra
informatie. Wilt u ook het weekblad
'Rond de St. Janstoren' wekelijks via mail
ontvangen, geef dan uw mailadres door
aan het secretariaat, mail: leimuiden_
rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Sint Jansfeest en
Taartenbakwedstrijd
Zondag 26 juni vieren wij het Sint Jansfeest in onze parochiekern. Om 9:15
uur is er een eucharistieviering waarin
Kapelaan van Paassen voorgaat, bijgestaan door onze 3 koren.
Ook willen wij weer na drie jaar een
Taartenbakwedstrijd organiseren. Wij
willen u/jullie uitnodigen om weer een
mooie taart te bakken. Deze zullen
beoordeeld worden en de mooiste/lekkerste/creatiefste kan een mooie prijs
ontvangen. Daarna gaan wij gezellig
genieten van al dit lekkers. Heb je er
ook zin in gekregen om weer iets moois
en lekkers te gaan maken? Laat het dan
zo snel mogelijk weten, in ieder geval
vóór 19 juni a.s.
Aanmelden kan bij Secretariaat: leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl,
0172-508118 (do: 9:00 uur -12:00 uur.),
Sonja Knelange, carl-sonja-knelange@
kpnmail.nl, 0172-509221 of via het inschrijfformulier achterin de kerk.

Bij overlijden
Samenstromen
Wilt u Samenstromen niet meer ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan het
secretariaat, mail: leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl

Verdieping

Indien u de R.K. Begrafenisvereniging
St Barbara wenst in te schakelen bij de
verzorging van de begrafenis/crematie,
dan is de verzorger te bereiken onder
telefoonnummer: 06-13449107.
TIP: Noteer dit nummer in uw telefoonklapper!
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Omzien
Johan van Wijk				62 jaar

4 april		
8 april		
15 april		
19 april		
21 april		
25 april		
11 mei		

Kees de Hollander			88 jaar
Gerard Vork				75 jaar
Annie van Wieringen-vd Haak		
86 jaar
Anna Jozefine Meier-vd Ham		
70 jaar
Aad van Velzen				77 jaar
Netty Looijestijn-vd Boogaardt		
74 jaar

Anker
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen in Oud Ade
14 juni 9.00 uur		

Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

28 juni 9.00 uur		

Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Secretariaat
Vanwege Tweede Pinksterdag is het secretariaat in die week alleen op woensdagmorgen geopend.

Schoenendoosactie: De uitdelingen zijn begonnen!
Goed nieuws: de containers hebben
op de eerste dag van het nieuwe jaar
de haven van Sierra Leone verlaten en
de uitdeling van de schoenendozen
en hulpgoederen zijn gestart! Pastor
Momoh heeft van de regering toestemming gekregen om uitdelingen te organiseren ondanks de coronapandemie.
De regering ziet dat de schoenendozen
veel goeds brengen voor de mensen
in hele moeilijke omstandigheden.
Zo vond de eerste uitdeling plaats in
een buitenwijk van Freetown, waar in
november vorig jaar een vreselijk ongeluk plaatsvond met een tankauto. Die
ontplofte waardoor ruim 200 mensen
om het leven kwamen in de brand, veel
mensen raakten gewond en veel kinderen verloren hun ouders.
Op www.schoendendoosactiewoerden.
nl/foto-s kunt u foto's bekijken van de
uitdelingen én de verwerkingsperiode
van de schoenendozen.

Solidariteitsmaaltijd
Woensdag 30 maart was de gezamenlijke solidariteitsmaaltijd in de pastorie
van Rijpwetering. De maaltijd stond in
het teken van het thema van de Vastenactie van 2022 ‘Je land is je leven’.
Met deze campagne worden o.a. drie
Maya gemeenschappen in Guatemala
gesteund. De avond werd geopend met
een gebed door kapelaan Van Paassen
en daarna konden de 17 aanwezige pa24
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rochianen genieten van een maaltijd bereid door de dames Cobi van der Meer
en Gerrie Meerstadt. Zij hadden diverse
gerechten uit Guatemala gemaakt. Tijdens geanimeerde gesprekken werd er
genoten van o.a. een heerlijke bonenschotel, geurige rijst en een salade. Als
toetje was er een lekkere fruitsalade en
een kopje koffie. Tot slot ging de ‘pet
rond’ voor een bijdrage. Met het mooie
bedrag van € 320,- voor het project
werd de avond afgesloten.
Monique van der Geest

Opbrengst Vastenactie
Dit jaar waren alle ogen gericht op Oekraïne. Op school is er een sponsorloop
gehouden die een fantastisch bedrag op
heeft geleverd. Ondanks dat is er gelukkig ook nog om de Vastenactie gedacht.
Bij elkaar hebben we een bedrag opgehaald van € 1043,50.
Een mooi bedrag waarmee we de kleine
boeren in Guatemala kunnen steunen.

Verdieping
Vieren
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15 april		
Leen Straathof		
99 jaar
20 april		
Jannie Wolvers		
82 jaar
Zij was zuster in het klooster van de Franciscanessen van de H. Elisabeth in Breda
en komt oorspronkelijk uit Rijpwetering.

Anker

Huwelijk
In de O.L.V. Geboortekerk te Rijpwetering vindt op woensdag 22 juni 2022 het
huwelijk plaats van Edwin Hoogenboom en Gilliant Mulasari. Aanvang: 15.00 uur
Wij wensen Edwin en Giliant een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.
In de H. Bavokerk te Oud Ade vindt op vrijdag 1 juli 2022 het huwelijk plaats van
Erik Borst en Sulla Hayett. Aanvang: 14.00 uur
Wij wensen Erik en Sullat een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Franciscus parochie

H. Petruskerk en H. Mariakerk

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vieringen in de week
Iedere maandag 7.00 uur eucharistieviering
(behalve 6 juni, 2e Pinksterdag, dan is de eucharistieviering om 10. 00 uur)
Iedere dinsdag 9.00 uur eucharistieviering,
(behalve 7 juni), viering woord & gebed, pastor Hoogenbosch.

Van de BCP
Opvang vluchtelingen Oekraïne
De pastorie van de Mariakerk is voortvarend klaar gemaakt voor bewoning.
Nogmaals dank aan iedereen die zich
hiervoor heeft ingezet. Wij zijn nu in
staat om vluchtelingen te ontvangen.
De PCI, het parochiebestuur en de beheercommissie overleggen met de gemeente hoe we dit regelen. Wij hopen
zo snel een aantal medemensen te kunnen helpen.
Er is een contactgroep in oprichting die
het eerste aanspreekpunt zal zijn voor
praktische vragen van de vluchtelingen.
Wij kunnen nog zeker wat helpende
handen gebruiken.
Wilt u ook een handje helpen? Neem
dan contact met ons op.
Vrijwillige bijdrage voor uw parochieblad Samenstromen
Tienmaal per jaar
ontvangt u dit
mooie blad Samenstromen. Het
blad wordt door u
goed gewaardeerd
en veel gelezen.
Er zijn veel vrijwilligers actief om het blad te vullen met
informatie over hun parochiekern en
geloofszaken. Zo houden wij u op de
hoogte van wat er speelt in de parochie
en de parochiekernen. Uiteraard zijn er
kosten verbonden aan het drukken van
het blad.
Om deze kosten te dekken vragen wij u
om een vrijwillige bijdrage van € 15,00
per jaar.

U kunt dit bedrag overmaken op NL32
RABO 03011 28219 t.n.v. H. Franciscus
BCP R’Veen-OW-NW o.v.v. Bijdrage Samenstromen 2022. U kunt ook de QR
code scannen.
Herbestemming Mariakerk
Op 10 mei is de tweede informatie
avond gehouden over de herbestemming van de Mariakerk. Hiervoor waren
alle parochianen van de Emanuelkern
uitgenodigd. Een klein gezelschap heeft
geluisterd naar de uitleg van het parochiebestuur over hoe we tot een goede
herbestemming komen. Er was volop
ruimte om vragen en ideeën uit te wisselen. Het afstoten van een kerkgebouw
is een emotioneel gebeuren. Desondanks is er in goede sfeer met elkaar
gesproken over de toekomst van het
gebouw als de Mariakerk aan de eredienst zal worden onttrokken.
De beheercommissie verzamelt alle
informatie vanuit de parochianen en
geeft deze aan het parochiebestuur. Zij
verzoekt het parochiebestuur met een
paar opties te komen.
In de Emanuel kern wordt een kort
verslag gedeeld bij dit blad. Belangstellenden voor het verslag of voor vragen,
tips of bijdragen aan de herbestemming
kunnen zich melden bij de beheercommissie.
Voortgang Actie Kerkbalans
Uw bijdragen via de Actie Kerkbalans
zijn de belangrijkste inkomstenbron
voor uw parochiekern. Door middel van
een mooie folder hebben wij u laten
zien wat wij zoal doen en hebben wij u
opgeroepen ons te helpen. Tot op he-

den is er een bedrag van
ruim € 84.500,- geschonken. Dank aan iedereen
die al iets heeft bijgedragen. En mocht u het nog
vergeten zijn.....
John van Velzen

Van de pastoraatgroep
Vieren, gastvrij
Mocht het er in het weekend niet van
komen naar de kerk te gaan om samen
te vieren, dan bent u ook doordeweeks
welkom in de kerk. Begin de week goed
met een (korte) eucharistieviering van
ongeveer 30 minuten op maandagochtend. Om 7.00 uur opent Pastoor Glas
op deze manier de week in de dagkapel.
Check vooraf het rooster op de website
of de nieuwsbrief of deze viering bij uitzondering misschien toch uitvalt. Registreren voor de nieuwsbrief (per e-mail)
kan bij het secretariaat.
Gedurende de zomermaanden juli en
augustus vervallen de zaterdagavondvieringen.
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H. Petruskerk en H. Mariakerk
Dinsdagochtend is er ook een wekelijkse viering, om 9.00 uur, altijd met
koffie erna. Mocht het niet lukken om
aan te sluiten, de dagkapel is dagelijks
geopend.
In het kader van het project “Missionaire
Parochie” is een nieuwe werkgroep
opgezet binnen onze kern, een gastvrijheidsgroep. Een enthousiaste groep
parochianen is al met elkaar om de tafel
gaan zitten om ideeën op te doen. We
houden u op de hoogte. Heeft u vragen
of opmerkingen voor ons, laat u horen.
pastoraatgroep_roelofarendsveen@
rkgroenehart.nl
De pastoraatgroep Petruskerk,
Koen de Boer

Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen
School de Roelevaer
Hartelijk dank aan de leraren en leraressen en alle kinderen van de school voor
hun inzet om geld in te zamelen voor de
Vastenactie. Het is een prachtig bedrag
geworden van maar liefst € 441,79.
Jullie mogen trots zijn op je zelf.
Statiegeldbonnen bij de Plus
Heel veel dank aan de Plus en de mensen die hun statiegeld bon in de bus
voor de Vastenactie doneerden. Dit
leverde ook weer een prachtig bedrag
op namelijk € 219,45.
Zuil in de hal van de kerk
Ook hier werd gul gegeven door de parochianen. Maar liefst 36 vastenzakjes
met een bedrag van € 846,-.

Verdieping

2x deurcollecte
Hartelijk dank! De opbrengst is € 274,20.

Het thema voor de vastenactie was dit jaar “Je
land is je leven” voor de
mensen in Guatemala
Plantjes verkoop
Zaterdag 26 maart, een stralende dag,
hebben we plantjes verkocht. Alle mensen die weer plantjes hebben gekocht,
hartelijk dank. De opbrengst was
€ 354,- euro. Een prachtig resultaat.
Paasbroden
Dit was een gezamenlijke actie met de
Clara parochie. Wij hebben er 11 kunnen verkopen. Nu maar hopen dat de
paasbroden ook goed gelukt zijn. De
opbrengst is € 110,-.
Wandeltocht
Zondag 10 april is de wandeltocht met
goed wandelweer van start gegaan.
Er kon gekozen worden voor 10 of 5
kilometer. Liefst 35 mensen deden
mee en na het lopen kon er koffie met
zelf gebakken lekkers gekocht worden.
Wij willen de dames van Plantaris en
T.T.V. de Treffers hartelijk danken voor
hun vrijwillige bijdrage. Alleen samen
krijg je dit voor elkaar. De opbrengst is
€245,00,-.
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Vieren

Daarmee is de eindstand van alle activiteiten op € 2.4905,44 gekomen. Wij
willen u nogmaals bedanken.
Jolanda Koek en Thea Huigsloot

Open repetitie Faith
Heb je altijd al
willen zingen
bij Faith, maar
vind je het
spannend om
zomaar bij een
repetitie binnen te komen
wandelen? Nu is je kans! Voor meer
informatie, zie de achterkant van deze
Samenstromen.

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Elizabeth Johanna Linnemann 		
Omzien

1 maart
11 maart
29 maart
1 april
1 april
4 april
10 april
11 april
14 april
29 april
3 mei

Antonius Petrus Maria van Haastrecht		
Wilhelmina Kok-van Velzen		
Antonia Gijsbertha Theresia Wesselman-van Rijnsoever
Cornelia Anna Maria Vermij-van der Meer		
Margaretha Maria Carmela Hoogenboom-Kortekaas		
Antonius Cornelis Koek		
Maria Johanna van Ruiten-Verlaan		
Christiaan Willem Andries van Rijswijk		
Carla Lambooy		
Bernardus Cornelis Maria van Velzen		

Anker

62 jaar
67 jaar
88 jaar
90 jaar
86 jaar
63 jaar
88 jaar
88 jaar
94 jaar
67 jaar
67 jaar

Gedoopt
8 mei
		
22 mei
		

Jesse Marcus Jozef Maria Stoops, zoon van Jan en
Anne Stoops-van der Meer
Flynn Leonardus Franciscus Struive, zoon van Pieter en
Helen Struive-Olijerhoek

Zegening relatie
In de Petruskerk vindt op woensdag 22 juni 2022 de zegening plaats van de relatie
van Mariette Broeren en Desiree Wesselman. Aanvang 12.00 uur.
Wij wensen Mariette en Desiree een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Huwelijk
In de Petruskerk vindt op vrijdag 1 juli 2022 het huwelijk plaats van Dennis
Swiers en Natascha Oosterman. Aanvang: 19.00 uur
Wij wensen Dennis en Natascha een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
Deze Spraakwater gaat onder andere over Sint Johannes de Doper. Ik twijfelde of ik hierover wilde schrijven.
Hij is dan wel een van de grootste heiligen van de katholieke kerk, maar hij is niet erg prettig aan zijn einde
gekomen. Hij is namelijk onthoofd… Wist je dat de kerk in Leimuiden de “Sint Jan de Doper – kerk is”? Daar
vieren ze elk jaar een leuk Sint Jansfeest!
Door Saskia van de Ven-Vink

Op 24 juni is het hoogfeest van Sint Johannes de Doper
In de christelijke traditie wordt de geboortedag van Johannes
de Doper op deze dag gevierd: de wegbereider van Christus.
Het feest heeft het karakter van volheid en wending. Hij, Christus moet groeien en ik, Johannes afnemen. In de volksmond
bestaat de uitspraak “met St. Jan keert het blad zich om”.
Hierin weerklinkt de aandacht voor de zonnewende. Het St.
Jansfeest is feitelijk de tegenhanger van het feest dat we vieren rond de kortste dag van jaar, 6 maanden later: Kerstmis.
Johannes de Doper is patroon van onder andere: kleermakers, schilders, timmerlieden, dansers, muzikanten, zangers,
en huisdieren. Johannes de Doper is patroon tegen hoofdpijn,
schorheid, duizeligheid, epilepsie, kinderziekten, angst, hagel.
Johannes de Doper werd een half jaar eerder geboren dan
Jezus en hij bereidde de mensen voor op de komst van Christus. Hij doopte de mensen tot christen in de rivier de Jordaan.
Johannes de Doper gaf de mensen als boodschap mee, dat
zij niet altijd zorgeloos konden genieten, maar dat er een tijd
zou komen van het naar binnen kijken. Hij kwam niet zo leuk
aan zijn eind, hij werd namelijk onthoofd op last van een koning, die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de
grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe kerk.
Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht
en niet het sterven. Sint Jan wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar.
We vieren ook het Sint Jansfeest, een mid-zomerfeest, de dag
waarop we het langst van het zonlicht kunnen genieten en
de zon op zijn hoogtepunt is! We trekken de natuur in om te
genieten van alles wat er groeit en bloeit. We vlechten kransen van gras en bloemen en hangen ze om. Zo worden we
getooid met de gaven van de natuur
Van oudsher is het een dag waarop vuren werden ontstoken
en aan de vlammen kende men een reinigende werking toe.
Sprong je erdoor, dan overwon je ziekte en andere narigheid.
Pas getrouwde stellen sprongen zo samen een gelukkig leven
tegemoet.

Podcast
Sommige mensen zweren erbij, anderen hebber er nog nooit
van gehoord: een podcast is “radio maar niet live” en je kunt
ze beluisteren via een podcastapp op je telefoon, via een
website of soms ook op youtube.
Al zoekend en puzzelend naar een thema voor dit spraakwater kwam ik een podcast tegen.
De podcast Kind en Bijbel is een podcast van het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met Power to
the Mama’s. Hij gaat over hoe je kinderen kunt helpen op reis
door de bijbel en er wordt gesproken met onder andere opvoedexperts, ouders en kinderboekenschrijvers.
Je kunt deze vinden onder de naam “Kind en Bijbel”.
Voor kinderen vond ik er ook eentje, namelijk: ‘Eerst dit voor
kids’. Een podcast speciaal voor kinderen waarin Bijbelverhalen op een meeslepende en spannende manier worden
verteld. Deze podcast is van NPO – zapp, IZB en de EO. Je kunt
‘m onder andere vinden in je podcastapp en op het YouTubekanaal van de EO.
Bron: geloven thuis –
Boek: Louis Bakker, Loek Boer en Alma Lanser, Rituelen Delen,
een verzameling ideeën om geloven vorm te geven.
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Omzien naar de ander
OMZIEN
Pater Dick Zwarthoed geeft mensen
kracht om door te gaan

Anker

Pater Dick Zwarthoed s.d.b. lag met malaria in het ziekenhuis
van de Congolese stad Lubumbashi. In mei 2021 kwam pater
Dick naar Nederland om aan te sterken. Van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) kreeg hij de financiële steun voor
zijn verblijf. Inmiddels is pater Dick weer terug in DR Congo, het
land waar hij voor het eerst in 1960 naartoe ging als stagiair.
Missionair vuur
Het vuur van de missie werd bij pater Dick op de lagere school
aangewakkerd. Volendam telde in die tijd veel missionarissen. Zij
vertelden over hun missie en missieland. Pater Dick zag het als
kleine jongen voor zich om op een paard, met een hoed op, in
Latijns-Amerika de mensen te bezoeken. Maar het werd uiteindelijk Afrika, zonder paard. Na zijn wijding in 1967 werd hij naar
Congo gezonden.
Straatjongeren
De salesianen zetten zich in DR Congo in voor straatjongeren. Al
in 1914 zagen zij dat de jongeren een vak moeten leren om verder te komen in het leven. “De eerste vakopleiding is begonnen in
Lubumbashi,” vertelt pater Dick. In deze stad zijn inmiddels veertien huizen voor straatkinderen en -jongeren. Nu werkt hij aan
een vakopleiding voor land- en tuinbouw en visserij. Het diploma
dat de jongeren na het afronden van de school ontvangen, is zeer
gewild. Het biedt jongeren kans op zelfstandigheid en zelf de kost
te verdienen.
Kracht
Op zondag draagt pater Dick de mis op in de dorpen. Na de mis
komen de parochianen bij hem en vertellen over lokale problemen. Zwangere vrouwen moeten bijvoorbeeld heel ver lopen
naar de kraamkliniek. Veel overleven het niet. Pater Dick zet zich
nu in om een kliniek dichtbij te krijgen. Pater Dick vertelt: “Als
missionaris wil ik de liefde van Jezus doorgeven. Wat Hij ons heeft
verkondigd, wil ik uitdragen. Ik wil de mensen laten weten dat
iemand van ze houdt.” Het geeft de lokale bevolking kracht om
vol te houden en om door te gaan. “Ik hou van het land en de
mensen. Er is tijd voor de mens en de mens wordt gewaardeerd.”
28 mei t/m 5 jun Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag
Pastor Marjo Hoogenbosch

week
nederlandse
missionaris

steun
ons en
doneer!

NL30 RABO 0171 2111 11

WNM
Pinksteractie

De MOV-werkgroepen blikken terug op
de Vastenactie 2022 voor Guatemala
met als centrale thema:
“Je land is je leven”
Tijdens de afgelopen Vastenperiode hebben de MOV-werkgroepen actie gevoerd voor de landrechten van de Maya
bevolking in Guatemala. Dit project is aangedragen door de
bisschoppelijke Vastenactie. Ondanks de coronapandemie én
de oorlog in Oekraïne hebben alle werkgroepen zich volop
ingezet om op allerlei creatieve manieren toch nog een hele
mooie opbrengst te behalen. In dit overzicht zit ook de opbrengst van de Paasbroodmixactie van ruim € 2300,00. Meer
informatie over de activiteiten en opbrengst kunt u lezen in
deze Samenstromen bij elke kern.
Namens de federatieve MOV-werkgroep, Agatha Keijzer

Opbrengst Vastenactie 2022 + acties voor Oekraïne:
Parochiekern

Tot. bedrag Guatemala

Acties voor Oekraïne

Noorden

€ 1.273,20

€

Nieuwkoop

€

Aarlanderveen

€ 1.356,10

		
Zevenhoven

€

686,90

Langeraar

€

560,88

Nieuwveen

€

541,00

Roelofarendsveen

€ 2.495,44

Oud Ade/Rijpwetering

€ 1.043,50

Hoogmade/Woubrugge

€ 2.006,28

Leimuiden

€ 1.893,50

Federatieve
overboekingen
Paasbrood

€

Totaal

€ 13.123,16
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> €

500,00

Klaverjasavond

617,50
€

707,00

Oekraïense vluchtelingen.
Op meerdere plaatsen en op verschillende wijze is onze parochiefederatie betrokken geweest bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In sommige dorpen, zoals in Nieuwveen, werden pastorieën
aangeboden. In andere dorpen hebben parochianen zich ingezet
om andere locaties in te richten. Er werd veel genetwerkt. Oekraïense mensen werden uitgenodigd om mee te doen met Palmpasen en andere vieringen. Soms liepen activiteiten gestroomlijnd
en soms even snel ad hoc. In eerste instantie was er veel hectiek
om al het regelwerk. We merken dat er nu wat rust is gekomen.
Als kerk houden wij het in de gaten, en waar hulp nodig is zullen
we hulp bieden en zeker ook mensen vragen om te helpen. Het is
mooi om te zien hoe wij Jezus woorden: “Ik was vluchteling en u
hebt mij opgenomen” met een warm hart mochten waarmaken.

28 mei t/m
5 juni

Geloven
in de ander
Samen één
missie

207,00

648,86

Diaken André van Aarle

Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Leesgroep “Als God renoveert”
Om te werken aan de toekomst en aan de opbouw van een
gastvrije en vreugdevolle kerk zullen we stappen moeten
zetten om andere wegen in te gaan. Maar hoe? Het pastoraal team, de parochiebesturen, de pastoraatgroepen en de
beheercommissies zijn op hun terreinen en met hun verantwoordelijkheden bezig om de eerste stappen te zetten. Maar
het zijn geen stappen die wij en zij verzonnen hebben. Het
zijn stappen die vanuit parochianen werden aangereikt.
Sommige zaken zijn al door ons opgepakt. Zoals:
•
Meer stilte en ruimte voor gebed (de huidige Woord- en
gebedsvieringen)
•
Geloofsverdieping en Eucharistie vieren met jong en oud
(Ankerproject)
•
Meer Eucharistievieringen. (alle doordeweekse vieringen
zijn Eucharistievieringen)
•
Het persoonlijk geloof laten groeien (Alpha cursus)
Alle input die verder binnenkwam wordt mede door een
nieuwe stuurgroep en het pastoraal team uitgewerkt over de
komende 5 jaar. De stuurgroep werkt nauw samen met het
pastoraal team en dus ook voor de hele federatie.
De mensen in deze stuurgroep hebben ook mee gedaan met
de leesgroepen. Er zijn al 5 leesgroepen geweest. Dat betekent dat al bijna 75 mensen met het pastoraal team heeft
mee gelezen. Vanuit deze leesgroepen zijn veel ideeën gekomen om stap voor stap te werken aan verdere parochievernieuwing. In de vorige Samenstromen stond al een uitnodiging om mee te doen met de nieuwe leesgroep in het najaar
van het boek “Als God renoveert” van James Mallon
Wilt u ook met een leesgroep meedoen? Geef u dan op! Het
boek krijgt u van de kerk cadeau. En daarmee kunt u ook
input geven voor de vernieuwing naar een gastvrije en vreugdevolle kerk
Waar en wanneer?
Familiezaal Petruskerk Roelofarendsveen
Donderdag 15 en 29 september, en 6, 13 en 20 oktober van
19.30 uur tot 21.30 uur
Opgeven via info@rkgroenehart.nl of 0172609538.
Diaken André van Aarle

Conferentie De Missionaire
Parochie Breda
Nieuwsgierig en een beetje zenuwachtig ging ik woensdagmiddag op weg naar Breda. Caravan achter de auto, ik overnacht net onder Breda, op een kleine boerencamping.

Donderdag haalt Heleen mij op en aangekomen bij het congrescentrum kijk ik mijn ogen uit. Wat veel mensen, van allerlei slag. Jong en oud, priesters, nonnen, broeders, studenten
en leken. Bijna 1000 mensen blijken de komende 2 dagen
hier aanwezig te zijn om op weg te gaan naar een missionaire
parochie. Geïnspireerd door het boek van de Canadese priester James Mallon; “Als God renoveert”.
Na de opening volgt een fijne Eucharistieviering met de bisschop van Breda; Mgr. J. Liesen. De dag wordt verder gevuld
met seminars, uitleg over de bouwstenen voor de Missionaire
Parochie. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar alles wat te
maken heeft met het verbinden van de diverse generaties.
Het zijn veel indrukken en ook best vermoeiend. Ik ben dan
ook blij dat ik tegen 22.00 uur mijn bedje in kan duiken. Het
lukt niet om gelijk de slaap te vatten. Ik moet dat toch eerst
allemaal even verwerken.
Op weg…
De 2e dag begint met een duidelijke en humoristische uitleg
van fr. James Mallon over “ hoe te beginnen “. Na de pauze
een prachtige Eucharistieviering met Mgr. L Aerts, bisschop
van Brugge. Na een heerlijke lunch (de catering is deze dagen
voortreffelijk) volgen er weer seminars. Mijn hoofd raakt vol
en ik besluit om even lekker van het zonnetje te genieten en
met mij doen meer mensen dat, en zoals wel vaker deze dagen, raken we in gesprek met mensen uit andere delen van
Nederland en Vlaanderen. Ideeën borrelen op.
We sluiten de dag af met inspirerende woorden van Father
Mallon over de Kracht van boven. Aansluitend bidden we met
z’n allen om kracht voor de mensen in Oekraïne en Rusland.
Stil rij ik terug door de mooie omgeving van Breda naar de
camping. Wat waren het mooie dagen, wat inspirerend, wat
heb ik veel geleerd en wat een fijne mensen heb ik leren kennen. Ik hoop dat we nu woorden om kunnen zetten in daden.
Het startsein is gegeven; we zijn op weg!
Marja Mastwijk, pastoraatsgroep Noorden
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ROOSTER
H. CLAR
CLARA
A PPAR
AROCH
OCHIE
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ROOST
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HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen/
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Donderdag niet beschikbaar

Diaken A. van Aarle
Zevenhoven/Nieuwveen/
Langeraar/Oud Ade/
Rijpwetering

zaterdag
4 juni
Pinksterzaterdag

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

zondag
5 juni
Pinksteren

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• J. Glas

maandag
6 juni
Tweede Pinksterdag

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• B. van Paassen

zaterdag
11 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• J. Glas

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267

Maandag niet beschikbaar

H. Adrianuskerk
Langeraar

zondag
12 juni

9.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• De Cantorij
• Parochiaanvoorganger

zaterdag
18 juni
Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen, Nieuwkoop en
Leimuiden
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl
Tel: 06-30678369

zondag
19 juni

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Lord's Voice
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl /
Eerste H. Communie
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinderkoor De Vrolijke Noot
• Eerste H. Communie
• J. Glas

zaterdag
25 juni

19.00 uur
• Woord & Gebedsviering
• A. van Aarle

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Together/Akkoord
• Bisschop J. van den Hende +
H. van de Reep
• H. Vormsel

Maandag niet beschikbaar

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

zondag
26 juni

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

zaterdag
2 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• Afsluiting schooljaar
• B. van Paassen

Do./vrij. niet beschikbaar

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

Vrijdag niet beschikbaar
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zondag
3 juli

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Petrus en Paulus zondag
• B. van Paassen

JUNI 2022
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen

H. Martinuskerk
Noorden

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven

19.00 uur
• Woord & Gebedsviering
• Waïmbaji
• A. van Aarle
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl /
Na afloop oecumenisch koffie
drinken
• J. van der Bie

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• J. Glas

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

19.00 uur
• Woord & Gebedsviering
• Allegro
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Woord & Gebedsviering
• A. Beenakker

11.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• A. Vijftigschild

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Eerste H. Communie
• B. van Paassen

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• A. Beenakker

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• Eerste H. Communieviering
kernen Nieuwveen, Zevenhoven
en Noorden
• J. Glas

11.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Patroonsfeest
(koffie na de viering)
• A. van Aarle

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas

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

9.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• Waïmbaji
• H. van de Reep
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Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen/
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Donderdag niet beschikbaar

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden

H. Petruskerk
Roelofarendsveen

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

zaterdag
4 juni
Pinksterzaterdag

zondag
5 juni
Pinksteren

maandag
6 juni
Tweede Pinksterdag

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

zaterdag
11 juni

zondag
12 juni

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Kinder- & Tienerkoor Akkoord
• Eerste H. Communie
• J. Glas

zaterdag
18 juni

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Resonans
• J. Glas

Maandag niet beschikbaar

Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen, Nieuwkoop en
Leimuiden

10.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas

zondag
19 juni

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• Eerste H. Communie
• J. Glas + M. Hoogenbosch

kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl
Tel: 06-30678369

Maandag niet beschikbaar

zaterdag
25 juni
zondag
26 juni

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

Do./vrij. niet beschikbaar

Pastor H. van de Reep
Noorden

9.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• parochiaanvoorganger

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Alle koren
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl /
Patroonsfeest (koffie na de viering)
• B. van Paassen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cadans
• Eerste H. Communie
• J. Glas

zondag
3 juli

11.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Koffie na de viering
• H. van der Reep

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

wekelijks

Iedere donderdag eucharistieviering
om 19.00 uur

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

zaterdag
2 juli

h.vandereep@rkgroenehart.nl
Tel: 06-44564349

Vrijdag niet beschikbaar
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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.

JUNI 2022

HI
HIEE
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering

H. Bavokerk
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas
9.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• Enjoy
• Locatie: Drieluik
• H. van de Reep

Wat wij lezen op de zondagen
in juni
5 juni
Pinksteren
Hand. 2,1-11
Rom. 8,8-17
Joh. 14,15-26
12 juni
Feest van de H. Drie-eenheid
Spr. 8, 22-31
Rom. 5, 1-5
Joh, 16, 12-15

9.15 uur
• Eucharistieviering
• LOSZ
• Eerste H. Communie Hoogmade,
Oud Ade en Rijpwetering
• J. Glas

11.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• Nostalgie
• Locatie: Drieluik
• Parochiaanvoorganger

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. van der Bie
9.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• Inspiratie
• Locatie: Drieluik
• M. Hoogenbosch

9.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• Joy
• Koffie na de viering
• H. van de Reep

19 juni
Feest van het H. Sacrament
Gen. 14, 18-20
1 Kor. 11, 23-26
Luc. 9, 11-17
26 juni
13e zondag door het jaar
1 Kon.19, 16 -21
Gal. 5, 13-18
Luc. 9, 51-62
3 juli
14e zondag door het jaar
Jes. 66, 10-14c
Gal. 6, 14-18
Luc. 10, 1-20

11.15 uur
• Woord & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: Drieluik
• Th. Dingjan

19.00 uur
• Woord & Gebedsviering
• LOSZ
• Th. Dingjan
9.15 uur
• Eucharistieviering
• LEF
• Locatie: Drieluik
• J. van der Bie
Een keer per twee weken
eucharistieviering op dinsdag
om 9.00 uur
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Samenvatting van de
Brainstormsessie

Ontmoeten:
• vaak koffie drinken
• ontmoeten met lunch
Vrijwilligers:
• aanspreken op talenten en die talenten benutten
• iedereen aanspreken op niveau
• vrijwilligers opleiden
• we werken IN de parochie, maar hoe
werken we Aan de parochie?

Op zondag 10 april n.a.v. de conferentie
Missionaire parochie 2022 – gekoppeld
aan de projecten per jaar
• Prioriteit aan evangelisatie (ontmoeting met Jezus Christus)
• Alpha, (hernieuwde) kennismaking
met het geloof
• Gastvrijheid/ontvangstteams
• Uitnodiging en ontmoeting met ieder
van goede wil, contactwerk
Alpha:
• vermenigvuldiging (wat kunnen we
aan)
• wat doen we ná Alpha
• voor vaste kerkgangers, voor ‘af en
toe’ kerkgangers, voor ‘nooit’ kerkgangers en voor parochianen ‘in de
kaartenbak staan’, voor ‘buitenstaanders’. Dus heel veel Alpha
• een kwartiermaker voor Alpha. Regelt: plaats van samenkomst, kooklustigen, enz.

Namens de Stuurgroep Missionaire Parochie van de H.H. Clara & Franciscus,
Cor Rijkelijkhuizen

Bestuurswisseling bij de
Parochie H. Clara
Vanwege een verhuizing heeft Aad Otto
per 1 mei 2022 het parochiebestuur van
de H. Clara verlaten. Aad is 7 jaar (eerst
4 jaar als secretaris en daarna 3 jaar als
vicevoorzitter) binnen het bestuur werkzaam geweest. In de parochiebestuursvergadering van 26 april is op gepaste
wijze afscheid van hem genomen.
Zijn plaats in het Parochiebestuur is per
1 april 2022 overgenomen door de heer
Wim Schildwacht. Wim heeft per die datum ook de functie van vicevoorzitter op
zich genomen. Hij is geen onbekende
want in het verleden heeft hij deze functie reeds vervuld. We zijn blij dat in de
vacature op deze manier is voorzien.

Een keer in de drie jaar vinden de
wereldjongerendagen(WJD) plaats. De
Paus roept jongeren wereldwijd op om
hier naartoe te komen.
De WJD@home, een weekend op
Ameland, vindt jaarlijks plaats en is de
Nederlandse mini-versie hiervan. Wij
waren erbij eind april.
Dit jaar was het thema “Sta op en kom
in beweging” uit het Bijbelboek Handelingen 26, 16. Er waren verschillende
vieringen zoals de tv-viering en de
avond van Barmhartigheid, waarbij Jezus in ons midden is.
Er is altijd verdieping over het thema en
gesprek met onze deelgroep erover en
de vragen die we hierbij hebben. Verder hebben we workshops en vrije tijd
waarbij we met vrienden iets kunnen
ondernemen en iedere avond is er een
gezellig samenzijn waarbij we jongeren
uit heel Nederland leren kennen onder
het genot van een hapje en drankje.
Al met al vinden wij het een inspirerend
weekend waarbij je jezelf in het geloof
beter leert kennen!
Stefan Turk en Ingrid de Haas

Informatie over de
Kevelaerreis
Datum:

Gastvrijheid:
• iedere parochiaan aanspreken op
zijn/haar eigen niveau (niet alleen in
de preek en liturgie)
• huidige en nieuwe mensen niet afschrikken maar aanspreken. Wat is
nodig?
• iedereen uitnodigen, niet alleen bij de
deur, maar vragen; Kom je met mij
mee naar de kerk?
• vaste gastvrouw/gastheer aanwezig,
zodat nieuwe mensen gezien en ontvangen worden
• deur openzetten
• hartelijkheid
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Parochiebestuur H. Clara.

WJD@home

van 29 augustus tot en
met 31 augustus 2022.
Reiskosten: € 55,Hotelkosten: hangt af van uw
overnachtingswens.
Opgeven en informatie bij:
Agnes van Berkel 0653582945
Lia van der Voorn 0610719032
Niels Hofkens 0631070460
Vindt u het niet fijn om alleen te gaan?
Nodig uw zoon, dochter, neef, nicht,
vriend of vriendin uit om mee te gaan.
Diaken André van Aarle

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

Clara en Franciscus federatie
Centraal secretariaat
Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
tel. 0172-609538
info@rkgroenehart.nl
www.rkgroenehart.nl
HH Clara en Franciscus parochiefederatie
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 14.00 uur.

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf,
Marieke van Gelderen, Josine Verhagen-van Velzen
en Hans Broekkamp.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend: samenstromen@rkgroenehart.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: Skrid Media, Rotterdam
Kopij nr. 5 (juli 2022) kunt u uiterlijk op ...
aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad verschijnt
omstreeks ....
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: te 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. 06-21441460, ghmbaak@hotmail.com
Langeraar - H. Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67		
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl
Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl
Nieuwveen - H. Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat
Noorden - H. Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. 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
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Open repetitie Faith

Heb je altijd al willen zingen bij Faith,
maar vind je het spannend om zomaar
bij een repetitie binnen te komen wandelen? Nu is je kans!
Op maandagavond 4 juli hebben wij de laatste repetitie
van het seizoen. Dit is niet zomaar een repetitie, maar een
open repetitie van 19.30 uur tot 21:00 uur in de Petruskerk
te Roelofarendsveen. Tijdens deze repetitie zullen we je de
liederen aanleren, die we mogen zingen tijdens de viering
op zondag 10 juli. Als je dit nou heel leuk vindt, kun je natuurlijk ook meezingen tijdens de viering van 10 juli. Deze
viering zingen we samen met het kinderkoor Little Stars.
Hebben we je enthousiast gemaakt? Leeftijd is niet belangrijk! Iedereen is van harte welkom op 4 juli. Wij zullen je
met open armen ontvangen. Wil je meer informatie? Stuur
dan een mail naar info@jongerenkoorfaith.nl
Namens het Faithbestuur
Natascha Oosterman

SMO-13 gaat naar Frankrijk –
Ga je mee?
Stap Mee Op -13 is een
jongvolwassenenreis met
als doel door fysieke inspanning dieper tot geloof komen. Volharding,
natuur, fysieke inspanning, bezinning, vertrouwen, geloof en gezelligheid zijn kernwoorden.
We verblijven één weekend in een klooster en vervolgen
onze reis naar Villaroger, naar een huis waar vanuit we de
rest van de week vertrekken om stevige wandelingen in
het hooggebergte te maken.
Deze reis biedt veel gezelligheid, verdieping in het geloof,
bijzondere momenten en je wordt één met elkaar, de natuur en de schepping.

Op 2e pinksterdag is er een inwandeldag om elkaar alvast
beter te leren kennen, leuk als je dan al kunt aansluiten.
Ben je jongvolwassen en heb je zin in fysieke inspanning in
combinatie met groeien in geloof en nieuwe ontmoetingen,
meld je dan snel aan, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Heb je nog vragen? Neem contact op met het bestuur via:
stapmeeop@gmail.com.
Bestuur SMO-13

Wereldjongerendagen 2023
Lissabon
De WJD is een van de grootste internationale evenementen
binnen de Katholieke kerk. Om de twee à drie jaar komen
duizenden jongeren van over de hele wereld tussen de 15
en 35 jaar bijeen om samen met andere jongeren het katholieke geloof te vieren. Ook paus Franciscus komt naar
de Wereldjongerendagen. Hier spreekt hij de jongeren toe
en moedigt hij ze aan om een stap in het
katholieke geloof te zetten.
De volgende WJD is van
25 juli t/m 6 augustus 2023 in Lissabon!
Wat de WJD bijzonder maakt:
De WJD is het meest indrukwekkende evenement van de
katholieke kerk dat je ooit zult mee maken. Tijdens de Wereldjongerendagen word je verrijkt met cultuur, kennis,
geloof en neem je deel aan verschillende sacramenten. Hier
ervaar je de internationale eenheid van de kerk en maak je
nieuwe vrienden. Wat dit evenement bijzonder maakt, is dat
het een evenement is waar je alle landen ziet langskomen
en je met trots voor jouw cultuur en identiteit mag staan. De
diversiteit van de katholieke kerk komt daarmee echt naar
voren. Kom ook!
Met andere woorden de WJD is een evenement waar je je
kunt verdiepen in het geloof en delen in verschillende culturen. Kortom, een evenement om nooit meer te vergeten!
Ook vanuit onze parochies zal een groep jongeren naar Lissabon vertrekken.
Nieuwsgierig? Kijk maar op wjd.jongkatholiek.nl
Pastor Marjo Hoogenbosch

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