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kerk, de parochie is er niet voor zichzelf, 
maar om te dienen. Waar zou je anders 
die hemelladder op moeten hangen? 

De eerste hemelladder was voor Jacob. Hij 
had de zegen van zijn broer Esau gestolen 
en zijn broer zon op wraak. Hij was dus op 
de vlucht naar het buitenland. Maar op de 
grens legde hij zijn moede hoofd te rusten 
op een steen. In een droom zag hij een 
ladder, die op de aarde stond en waarvan 
de top tot in de hemel reikte. Langs die 
ladder stegen Gods engelen op en daalden 
zij neer. En toen stond opeens God naast 
hem en zei: ‘Ik ga met je mee en ik breng 
je ooit weer thuis”. Jacob werd wakker en 
riep uit: “De Heer was hier en ik wist het 
niet”.

Ook wij weten vaak niet dat God er is. In 
de kerk kunnen we dat ontdekken, want 
de woorden van God waren allereerst voor 
Jacob bedoeld, maar door Jezus klinken 
ze ook voor ons. “Ik ga met je mee en ooit 
breng ik je thuis.”

Pastor Heleen van de Reep

Morgen wordt een snikhete dag. De weervrouw liet ons weten, dat hiermee een heerlijk 
zonnige week wordt afgesloten. Net als je gewend bent aan de korte broek en aan 
het ontbijten in de tuin, moeten we ons weer aanpassen. Het lijkt wel het echte leven. 
Tussen de regels in van de door u gezonden kopij, lezen we dat ook hier de kunst tot 
aanpassen terugkomt. Niemand weet zeker hoe ingrijpende gebeurtenissen in de 
wereld ons leven verder zullen beïnvloeden. We lezen echter ook dat u vastbesloten 
bent er steeds iets moois van te maken. We hebben respect voor uw daadkracht om van 
de parochie iets moois te maken. We wensen u allen een heerlijke onbezorgde vakantie, 
maar weten ook dat onder u mensen zijn, die gebukt gaan onder zorgen en dat het 
moeilijk is om altijd positief te blijven. Ziekte, oorlog, stikstofproblemen, woningnood, 
milieuproblemen, bedreiging van je bestaan als agrariër zijn enkel voorbeelden. 
Daarmee zijn veelal onze kleine probleempjes meteen gerelativeerd. We wensen dat u 
behalve een mooie vakantie vooral veel voorspoed in het leven.

Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Hans Broekkamp

Als je in onze parochiefederatie 
naar het landschap kijkt, zie je 
tussen de weilanden onze dor-
pen liggen met hun markante 
kerktorens. Ze steken overal 
bovenuit. Zelfs als ze gehavend 
zijn – zoals nu nog in Hoogmade – 
zijn ze van verre herkenbaar. ‘Ze 
zijn als vingers die wijzen naar de 
hemel’, zei iemand mij. Middenin 
ons leven, zeggen ze: ‘Er is meer!’.

Is er meer? Er kan zoveel in je leven gebeu-
ren, dat er weinig ruimte is om daar over 
na te denken. Maar op de achtergrond 
wachten deze levensvragen geduldig tot 
je er tijd voor neemt. Vragen als: Waarom 
ben ik hier? Wat is mijn taak in het leven? 
Welke kant gaat het op met de wereld, 
met het leven, met mij? Waar zoek en vind 
ik mijn geluk? Is er een God die mij kent en 
wat betekent dat voor mij? 

Ik was onlangs in Wenen, een mooie stad 
met veel monumenten. Eén daarvan is de 
Stephansdom midden in het centrum. Een 
kerk met veel grandeur. Maar wat mij het 
meeste trof, had niets te maken met het 
monument. Ik dacht meteen: “Ik wou dat 
onze kerktorens dat ook hadden! Ik beken, 
ik was jaloers”.
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Cobi van der Meer

Want in de kerk hingen in de toren lampen 
die samen een ladder vormden. En buiten 
ging die ladder verder. De Hemellader is 
een kunstwerk, gemaakt door Billi Than-
ner. Door de hemelladder ontstaat een 
verbinding van binnen naar buiten, van 
buiten naar binnen, van beneden naar 
boven, van boven naar beneden. 

Zonder woorden wist ik meteen: Zo zijn 
wij, kerken en parochianen, ook bedoeld 
om te verbinden: de hemel en de aarde. 
Hier kunnen ze elkaar raken. Hier klinkt 
het woord van God en hier vieren we de 
Eucharistie. We verbinden mensen met 
elkaar. Parochianen van huis uit katholiek 
en zoekers, twijfelaars, buitenstaanders. 
Niet dat het ons altijd lukt, want we zijn 
allemaal maar mensen. Maar dat is wel de 
bedoeling. 

De kerk is daarvoor het middel en geen 
doel. Het doel is leven in geloof, hoop 
en liefde. In verbinding met God en met 
elkaar en met alle mensen. Alles wat we 
doen in de parochie moet daar op gericht 
zijn. 

Maar de kerk is ook weer niet zomaar een 
middel. We hebben de kerk nodig om ons 
zoekend geloof te sterken, om in de Hei-
lige Schrift woorden van eeuwig leven te 
horen, om in Eucharistie en sacramenten 
het geheim van Gods liefde te vieren en 
om ons te oefenen in naastenliefde. De 

Een beetje water bij de wijn

Onze kerk heeft in de kluis een schitterende kelk. Deze is gemaakt in 1878. Op de 
nodus (de steel waarmee je de kelk vasthoudt) staan o.a. de 12 apostelen. De kelk 
is niet in gebruik omdat de beeldjes heel kwetsbaar zijn. De apostelen hebben hun 
attributen in de hand, waaraan je ze kunt herkennen. Petrus met de sleutels, Barto-
lomëus met een zwaard, Andreas met het dwarskruis ( het Andreaskruis, er staan 
er drie in het wapen van Amsterdam. Er stonden er ook drie in het oude wapen van 
Nieuwkoop), Simon met een zaag, waarmee hij in stukken is gezaagd en zo de mar-
teldood is gestorven, enz.

Door gebruik zijn de attributen hier en daar verbogen of bijna afgebroken. De 
beeldjes zijn 2 cm hoog! Bij het vastpakken zal je je maar prikken aan een zwaard 
of een snee in je vinger krijgen van de zaag. We gebruiken de kelk dus niet maar 
laten die graag af en toe zien in onze expositieruimte. Tijdens de kerkentocht laat ik 
die kelk aan de kinderen zien. Ze vinden het allemaal even mooi. Sommige jongens 
(waarom toch alleen jongens?) vragen wel eens wat het waard is en of het van echt 
goud is gemaakt.

Er zit in de bijbehorende kist ook een gouden lepeltje. In dit geval met een minia-
tuur Mariabeeldje. Werkelijk heel kunstig en mooi. Dat is om na het inschenken van 
de wijn, een beetje water bij de wijn te doen. Tegenwoordig wordt het lepeltje niet 
meer gebruikt en schenkt de priester een klein scheutje uit de ampul met water 
er bij. De symbolische betekenis is om te benadrukken dat Christus God én Mens 
is. Aan kinderen leggen we uit dat heel veel Nederlandse gezegden hun oorsprong 
vinden in de Katholieke gebruiken.

Wij hadden vroeger een buurman, vader van een groot gezin. Zijn zoon kwam later 
thuis dan afgesproken en vond de deur op slot. De vader was onverbiddelijk. Mijn 
vader hoorde de jongen bonzen op de deur en heeft hem voor de nacht in ons ge-
zin opgenomen, zodat hij niet op straat hoefde te blijven. De volgende dag is mijn 
vader met de buurman gaan praten. Hij heeft vast gevraagd om een volgende keer 
een beetje water bij de wijn te doen!!

Rob Aupers

De hemelladder   

Pastoraal

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 

Van de redactieFRANS & KLAAR

Vanaf september is haar Hemellader in en aan de Lambertuskerk in Münster, Duitsland
Foto’s kunstenares, Billi Thanner

De Jacobsladder is ook een weersverschijnsel: als de 
zon door een kiertje van het wolkendek schijnt.. Zie 
bijgaande foto van Leimuiden.



5SAMENstromen • juli/augustus 20224     www.rkgroenehart.nl

Groot nieuws voor de geloofsgemeen-
schap van Hoogmade en Woubrugge
Op 4 november 2019 werd de Onze Lieve Vrouw Geboorte 
kerk van Hoogmade door brand verwoest. Ik denk dat velen 
van ons het beeld van ontreddering nog duidelijk voor ogen 
hebben. 

Al snel werd toen de vraag gesteld of er herbouw van de kerk 
plaats kon vinden voor de parochiekern Hoogmade-Wou-
brugge. Dit was en is het grote verlangen van de geloofsge-
meenschap en van de mensen in het dorp. 

Tegelijkertijd is het een moeilijke vraag. Enerzijds is er de 
praktische en technische kant: is herbouw mogelijk en betaal-
baar en hoe dan? Anderzijds de belangrijke vraag die zich in 
deze tijd opdringt: is het met de afnemende kerkelijke betrok-
kenheid nog wel verstandig om een kerk te herbouwen?

Vitaliteit
Maar de brand heeft veel losgemaakt in de geloofsgemeen-
schap van Hoogmade en Woubrugge, ten positieve! De 
betrokkenheid in deze geloofsgemeenschap enorm toegeno-
men. Nieuwe mensen zijn opgestaan voor de beheercommis-
sie, pastoraatgroep en andere werkgroepen. We spreken wel 
over het “wonder van Hoogmade”: een ramp die aanleiding 
is voor een hernieuwde vitaliteit. En die vitaliteit is bestendig 
gebleken, zeker na de twee moeilijke coronajaren en het 
lange wachten. 

Zo zijn we er als parochiebestuur en pastoraal team van over-
tuigd geraakt dat Hoogmade-Woubrugge vitaal genoeg is om 
tot herbouw van de kerk te besluiten. Daarvoor was echter 
ook een bisschoppelijke machtiging vereist. En ook voor de 
staf van het bisdom was dit geen eenvoudige keuze. 

Goed nieuws
Met Pinksteren op 5 juni, was het dan toch zover: we konden 
toen het nieuws bekendmaken dat de bisschoppelijke machti-
ging was afgegeven. We kunnen nu praktische stappen zetten 
om tot daadwerkelijke herbouw over te gaan. 

Vanaf deze plaats wil ik de geloofsgemeenschap van Hoog-
made en Woubrugge feliciteren met deze mijlpaal en daarbij 
veel sterkte en zegen toewensen voor alle stappen die nog 
voor ons liggen. Ons gebed blijft gevraagd, in het bijzonder 
om die betrokkenheid en vitaliteit vast te houden. 

Pastoor Jack Glas

FederaCtie: Bedevaart OLV in ’t Zand 

Op 21 mei vertrokken bedevaartgangers uit onze federatie 
naar Kapel in ’t Zand in Roermond. Onderweg bad Niels met 
ons een rozenhoedje en (omdat hij uit Roermond komt) kon 
hij ons ook al veel vertellen over de bedevaartsplaats. Pastor 
van de Reep had een pelgrimsboekje met gedachten en gebe-
den gemaakt. En een Mariaquiz met wel 53 vragen. Waarom 
53? Omdat er 53 Weesgegroetjes in een Rozenhoedje zitten.
In Roermond kregen we in de kerk eerst een rondleiding, 
langs het Mariabeeldje dat door een herder werd opgehaald 
uit een put, door een gang met wel 9.000 danktegeltjes en 
een kraan waar bronwater getapt kan worden. Na de lunch 
gingen kapelaan Van Paassen en pastor van de Reep voor in 
de viering. Daarna was er nog even tijd om de begraafplaats 
te bezoeken, met het ‘graf met de handjes’, of het prachtige 
kruiswegpark. Meer informatie kunt u vinden op de website 
van de kerk www.kapelinhetzand.nl. Op de terugweg werd de 
uitslag van de Mariaquiz besproken en bekend gemaakt. 
Het was een prachtige dag, goed verzorgd door leden van de 
werkgroep FederaCtie. 

In het volgende seizoen hopen we met nieuwe activiteiten 
voor de dag te komen. Deze zijn allemaal nog in voorberei-
ding, dus we kunnen er nu helaas nog niet zoveel over zeg-
gen.

Riet Spekman, werkgroep FederaCtie

Parochiefederatie
Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Groene tijd
Na Pinksteren en de feesten van de H. Drie-Eenheid en Sacra-
mentsdag belanden we weer in de tijd door het jaar. Deze tijd 
van het liturgisch jaar kent geen bijzondere feesten.

Alles wat we hebben gevierd rond het mysterie van Jezus 
Christus in de grote feesten kunnen wij nu laten bezinken. De 
tijd door het jaar is daarmee beslist geen saaie tijd. De liturgi-
sche kleur van de ‘tijd door het jaar’ is groen. Dat zie je terug 
in de liturgische kleding van de voorganger, de aankleding 
van het liturgisch centrum en soms ook bij de misdienaars. 
Groen is de kleur van de groei en van de levenskracht in het 
dagelijkse leven. 

De feesten, de bijzondere liturgische tijden, kun je zien als de 
zaaitijd. De ‘tijd door het jaar’ is dan de tijd van de geloofs-
groei in ons persoonlijk leven. Deze groei wordt ondersteund 
door wat er in de Bijbellezingen op in de zondagsviering en in 
de vieringen op de weekdagen klinkt.

Het gaat erom dat wat we mochten vieren en ontvangen in 
het mysteries van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, nu in het 
leven van alle dag een plaats geven en eruit leven.

Pastor Marjo Hoogenbosch

Kom naar het Heiligdom in Brielle
Foto's Peter van Mulken 

Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien 
geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Marte-
laren 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”. 
Hun voorbeeld kan ons helpen kracht en rust te vinden bij 
God. We bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op hun voor-
spraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze 
tijd, in ons leven. Zo mogen ook wij één van Geloof en één 
van Geest zijn en dat vieren op de Nationale Bedevaart op 9 
juli. Doet u mee?

Op het moment dat u dit leest is er misschien nog plek vrij in 
de bus vanuit onze parochiefederatie. Informatie daarover 
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kunt u verkrijgen bij Anneke Rietbroek tel. 071-3313057, e-
mail: a.rietbroek@casema.nl. Het is natuurlijk ook mogelijk 
om op eigen gelegenheid naar het Heiligdom te Brielle ko-
men. Het adres is: De Rik 5, Brielle. De dag begint om 11.00 
uur met een plechtige eucharistieviering. 

U bent ook van harte welkom bij andere activiteiten dit bede-
vaartseizoen. Alle informatie is te vinden op: www.martela-
renvangorcum.nl. 
 
Graag tot ziens!
Pastoor Jack Glas

Liturgische gymnastiek 
Na de voorbede wordt aange-
kondigd dat we de Altaartafel 
in gereedheid gaan brengen. 
De liturgische gymnastiek die 
nu van voorganger en kerk-
gangers wordt gevraagd is van 
een bijzondere soort. 

Gevraagd wordt om deel te 
nemen aan de collecte. Het 
heet een ‘offer’ te zijn waarin 
ieder bijdraagt naar kunnen. 

Denkt u maar aan het verhaal van de weduwe en de twee 
penninkjes die alles gaf wat ze nog bezat (Marcus 12,41-44). 
De priester of diaken bereidt, zo mogelijk met behulp van 
acolieten en misdienaars, de gaven aan het altaar. 

Nadat dat gereed is ziet u de priester (meestal in stilte) de 
pateen (schotel) en de kelk opheffen. Hij spreekt daarbij een 
gebed uit, kijkt eerst omhoog naar God en vervolgens naar de 
gave van brood en wijn, die de tekenen zijn van alle gaven die 
de mensen hebben gegeven, in geld, maar ook: qua inzet als 
vrijwilliger òf houdbare producten. In mijn eerste geloofsge-
meenschap werden deze laatste gaven ook naar voren ge-
dragen en aan de voet van het altaar neergezet. Eigenlijk een 
mooi en heel passend gebaar. Al deze gaven komen samen in 
wat de priester aanbiedt aan God. 

Bij het opheffen van de pateen zegt hij: ‘Gezegend zij Gij, 
Heer, God van al wat bestaat. Uit uw milde hand hebben wij 

het brood ontvangen, aan U dragen wij op de vrucht van de 
aarde, het werk van mensenhanden. Het zal voor ons worden 
tot Brood van eeuwig leven’. 

Een soortgelijk gebed bidt de priester over de wijn: ‘Gezegend 
zijt Gij, Heer, God van al wat bestaat. Uit uw milde hand heb-
ben wij de wijn ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht 
van de wijnstok, het werk van mensenhanden. Het zal voor 
ons worden tot drank van eeuwig leven’. Dat wat wij van God 
ontvangen, mogen we Hem aanbieden. Nu in het teken van 
brood en wijn, om voor ons te worden tot Lichaam van Chris-
tus. Ons antwoord mag zijn: ‘Gezegend zijt Gij, God, in alle 
eeuwen’.

Kapelaan Van Paassen 

Clara & Franciscus Vieren

Kalender juli-augustus 2022

9 juli                11.00 uur     HH. Martelaren van Gorcum, Brielle Nationale Bedevaart

13 augustus   19.00 uur    H. Johannes Geboortekerk, Zevenhoven Viering bij de Lourdesgrot, 

     Maria Tenhemelopneming

God heb ik lief 

God heb ik lief, Hij hoort naar mij
Als ik mij biddend tot Hem richt
Hij blijft mijn heil en mijn licht

En is mij steeds in alle liefde nabij.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid
Bij God de Heer is niets verborgen

Hij is mijn beschermer elke morgen
En heeft mij van mijn zonden bevrijd.

Ik wil op God blijven vertrouwen
Ook in zorgelijke en moeilijke tijden

Zal Hij mij in dit leven begeleiden
Op God, mijn Rots, kan ik bouwen.

God heb ik lief, Hij wil naar mij horen
Ik wil Hem loven want Hij is goed
Die met Zijn liefde mij ontmoet

Hij kent mij, bij Hem mag ik behoren.

Fedde Nicolai
( Woorden uit Psalm 116)

MIVA-collecte 2022   
Medische zorg voor de meest 
kwetsbaren in Tanzania

Dit jaar vindt in het weekend van 27 en 28 augustus de MIVA-
collecte plaats in de kerken. Via de parochies wil MIVA graag 
aandacht vragen voor het bereikbaar maken van medische 
zorg in Tanzania. 

Outreach-missies
Het ziekenhuis van pionier Geofrey biedt zorg aan mensen 
in een groot gebied in het westen van Tanzania. Bijna hon-
derdduizend mensen verspreid over 24 dorpen zijn van de 
gezondheidszorg die het ziekenhuis biedt afhankelijk. Het 
ziekenhuis doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren 
en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen 
en vertellen mensen over hoe ze ziektes kunnen voorkomen. 
Daarnaast moeten patiënten soms met spoed naar het gro-
tere ziekenhuis in Mwanza, omdat het ziekenhuis in Sumve 
geen intensive care heeft. 

Bijgestaan door God
Vervoer is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel 
voor preventie als voor noodgevallen. “Door onze samenwer-
king met het ziekenhuis in Mwanza kunnen we steeds meer 
diensten aanbieden,” zegt Geofrey. “Het voelt erg goed dat 
we mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. 
We worden bijgestaan door God.”

Op www.miva.nl leest u meer over het project van Geofrey. 
Wilt u het project van Geofrey nu al steunen? Scan dan on-
derstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank!

Pastor Marjo Hoogenbosch

Doneer met uw mobiel
Scan de QR-code met de camera van uw mobiel 
en doneer via Tikkie. 

Zomertijd
Stuur een kaartje
Ga je er op uit deze zomer? 
Denk dan ook aan de 
thuisblijvers. Zorg dat je 
een paar adressen bij je 
hebt en stuur een gezel-
lig kaartje.

Breng eens een bloemetje
“Ben je thuis? Dan kom ik even langs voor de 
gezelligheid.” Even later sta je met een toefje 
frisse bloemen voor de deur. Wat een ver-
rassing!

Neem de tijd voor een ander

Hoe is het toch met…? In coronatijd gingen Michel en Jolanda 
mét de camera langs allerlei parochianen. Even horen hoe 
het met je was. Rond de livestream-vieringen werden er flit-
sen van uitgezonden.

Bij wie ga jij even langs? Wie kan bij jou even zijn of haar ver-
haal kwijt? Ga deze zomer echt op bezoek of pak de telefoon 
en heb belangstelling voor een ander.

OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Al 55 jaar gaat er een groep muzikanten mee naar Keve-
laer. Een groep enthousiaste mensen vanuit de verschil-
lende muziekverenigingen in de regio. Vele edities waren 
ook Trudy, Carla en Vera van de partij, en zo ook dit jaar. 
’Ik kijk er naar uit!’ geven zij aan. ’Voor de gezelligheid 
met elkaar, het muziek maken, en de sfeer’.

Door: Tinke Vessies- van der Willik

Waarom gaan jullie mee?
Er werden muzikanten gezocht en ze werden gevraagd om 
mee te gaan. De verhalen van de anderen waren altijd zo 
leuk, en ze waren benieuwd. ‘We wilden het een keer meema-
ken.’ Zo kwam het dat ze mee zijn gegaan. ‘Na de eerste keer 
oefenen vroeg ik mij af of ik dit wel wilde; de liederen waren 
best wel eenvoudig, en ik houd wel van een uitdaging’. Maar 
toch is Carla meegegaan en daar in de sfeer past het allemaal 
zo goed bij elkaar. ‘Nu wil ik juist heel graag dat dit blijft.’

Bijzondere momenten
‘De eerste keer dat ik mee was werd ik overal naartoe meege-
nomen’ vertelt Trudy. Ze zijn bijvoorbeeld langs het kapelletje, 
de kerk, en de plek waar de kaarsjes worden aangestoken 
gegaan. ‘Er heerst altijd een soort stilte, een bepaalde rust’ 
vertelt ze. Ook al gaan ze niet in eerste plaats voor het geloof, 
toch is het steeds heel bijzonder. Ook vaak in de kerk en daar 

waar de muziek is. Ze merken dat de muziek het geheel extra 
betekenis geeft. ‘Muziek geeft verbinding’ ervaart Vera. 

Hilarische momenten 
Ieder jaar is het moment van afscheid heel indrukwekkend. 
‘Sommigen komen echt met een persoonlijk doel op bede-
vaart en je ziet dat ze diep zijn geraakt.’ Bij het afscheidslied 
Vaarwel, vaarwel komt samen wat er die dagen allemaal is 
gebeurd. ‘Voor de muzikanten staat dit muziekstuk trouwens 
op een apart inlegvel. Dus voor ons is het een geintje gewor-
den: “Vaarwel, vaarwel; zie inlegvel”.’ lacht Vera. 

‘Een andere keer hebben we ook zo vreselijk gelachen!'
Carla vertelt verder over een avond waarin ze zelfs nog achter 
de bar hebben gestaan. Het was tijdens de editie van het 40 
jaar bestaan.

Samen muziek maken
Muziek maken doen ze al hun hele leven. Op verschillende 
instrumenten, maar op dit moment speelt Vera altsaxofoon, 
Carla hobo en Trudy trompet. Wat het mooi maakt is het 
samen spelen, en samen werken aan een nieuw muziekstuk. 
'Soms beginnen we aan een nieuw stuk en dan vraag je je af 
wat het moet worden, maar het is heel gaaf als je ziet dat het 
in het geheel toch weer prachtig wordt'.
 
Sluit je aan! 
‘Het zou heel leuk zijn als er nieuwe mensen mee gaan’. Het 
is toch altijd weer bijzonder en vooral heel erg gezellig met 
elkaar. Dus; een uitnodiging voor iedereen om eens mee te 
gaan en het te beleven. Waarom? ‘Om het een keer mee te 
maken, en dan voel je wat het voor jou betekent!’

Clara & Franciscus Ontmoeting

'Ga eens mee en dan voel je wat het voor jou betekent!'

Vakantietijd
De vakantiemaanden juli en augustus 
staan weer voor de deur. De meeste 
eindexamens zijn klaar en we hebben in 
ons dorp al heel véél vlaggen met tas-
sen zien hangen. Alle geslaagden van 
harte gefeliciteerd en alle 'herkansers' 
en 'gezakten', houdt moed en ga er 
weer voor!

De basisscholen gaan hun laatste week 
voor de schoolvakantie in en groep 
acht heeft nog de musical en nemen 
afscheid van hun vertrouwde school. 
Vol verwachting gaan ze straks naar 'de 
middelbare', een nieuwe fase in hun 
leven en van hun ouders!  

Helaas kunnen we nog niets vertellen 
over de Eerste H. Communicantjes op 
zondag 19 juni en over de Vormelingen, 
zaterdagavond 25 juni omdat de kopie 
voor deze editie van de Samenstromen 
voor die tijd ingeleverd moest zijn. Wij 
hopen dat zij een onvergetelijke dag 
hebben gehad en wensen hen Gods ze-
gen op hun verdere levenspad. Natuur-
lijk zien wij hen graag terug in de kerk 
om te blijven meevieren, zeker als er op 
zondag kinderkerk is, een aanrader voor 
het hele gezin. 

Zondag 3 juli is er om 09.15 uur een 
feestelijke eucharistieviering voor onze 
patroonheiligen Petrus en Paulus en is 
er extra aandacht voor alle vrijwilligers. 
We hopen op mooi, zonnig weer zodat 
we weer in de pastorietuin achter de 
kerk kunnen vieren. Brengt u, indien 
u kunt, een eigen stoeltje mee? Na de 
viering is er een gezellig samenzijn met 
koffie en iets lekkers en natuurlijk óók 
een borreltje met wat te happen!

Het centrale secretariaat van de fede-
ratie heeft een zomerrooster gemaakt 
voor de weekendvieringen.  In onze kerk 
van Aarlanderveen is er in het weekend 
van 10 juli en 21 augustus geen viering. 
Kijk in de Samenstromen voor meer 
informatie in welke kerk er wel een 
weekendviering is. De woensdagoch-

tendvieringen om negen uur gaan wel 
gewoon door!  

Zet alvast in uw agenda: Het weekend 
van 10/11 september gaan we het Jubi-
leumjaar in van 125 jaar, H. Petrus en 
Paulus kerk. Een heel jaar lang willen we 
samen met onze parochianen allerlei 
activiteiten ontplooien. Heeft u ideeën, 
laat het ons dan weten! 
In dit weekend is het óók Open Mo-
numentendag en willen we net als 3 
jaar geleden onze kerk, een Gemeente 
Monument, weer openstellen. Alle kerk-
schatten uit de kluis of uit de 'Kazuifel-
kamer' willen we weer tentoonstellen. 
Komt u als vrijwilliger ons helpen bij 
deze grote klus? Tot slot wensen wij u 
allen een fijne vakantietijd. Als u weg-
gaat, houdt het veilig en rust lekker uit. 
Blijft u thuis, geniet van al het moois om 
u heen en de kleine dingen die het leven 
aangenaam maken! 
 
De pastoraatgroep

Hulp aan Oekraïne 

In de vorige Samenstromen meldden 
we dat we u op de hoogte zouden 
brengen waarnaar de opbrengst van de 
Klaverjasavond (€ 530,-) naar toe zou 
gaan. Helaas zijn we nog niet zo ver. 
Met behulp van een medewerkster van 
de Gemeente Nieuwkoop zorgen we dat 
dit geldbedrag een mooie bestemming 

zal krijgen voor één of meer Oekraïense 
gezinnen die in onze Claraparochie zijn 
komen wonen. We streven ernaar dat 
we de eerstvolgende Samenstromen u 
volledig hierover kunnen informeren. 
Namens de organisatie van de klaverjas-
avond, Sjaak Leliveld en Helma Zeven-
hoven, een fijne zomervakantie-periode 
toegewenst. 

Agatha Keijzer 

Petrus en Paulusdag
Zondag 3 juli vieren we onze Petrus- en 
Pauluszondag. We starten de dag om 
9.15 uur met een feestelijke eucharistie-
viering met medewerking van kapelaan 
Van Paassen en de koren. We vieren, als 
het weer mee zit, buiten. Daarnaast is 
er kinderkerk en crèche. Uw eigen stoel 
meebrengen garandeert u een prettige, 
zekere, zitplaats, maar we zullen ook 
stoelen klaar zetten voor u. 

In de tuin is na afloop koffie, thee, een 
drankje en lekkers. Daarnaast zijn er 
spelletjes voor jong en oud. Meer infor-
matie vindt u op het inlegvel bij deze 
Samenstromen. 

We zien u graag op zondag 3 juli om 
09.15 uur! 

Werkgroep Petrus en Paulusdag

H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Clara parochie 
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Vanuit het Bisdom Haarlem-Amsterdam 
was ik in de gelegenheid om de plech-
tigheid van de heiligverklaring van de 
zalige pater Titus Brandsma op 15 mei 
2022 in Rome mee te mogen maken. 
Ik neem U graag nog even mee terug 
naar deze onvergetelijke dagen. Met 
een groep van 33 personen, verzameld 
uit het gehele land, vertrokken we op 
vrijdagmiddag van Schiphol naar Rome. 
De groep werd geleid door Dea Broer-
sen en de Volendamse pastoor Eric van 
Teylingen.

De zaterdag hebben we het oude Rome 
bezocht met bezoeken aan o.a. de 
Spaanse Trappen, de Trevifontein, Pi-
azza Navona en Gregorgiana, de univer-
siteit waar Titus Brandsma van 1906 tot 
1909 heeft gestudeerd.

Op zondag 15 mei  verlieten we het ho-
tel om 06.30 uur. Om 08.00 uur hadden 
we onze zitplaatsen op een overvol en 
zonovergoten Sint Pietersplein bereikt. 
De Paus arriveerde om 09.50 uur op het 
Sint Pietersplein en begon de plechtig-
heid met de heiligverklaringen. Er wer-
den tien mensen heilig verklaard. Titus 
Brandsma was de eerste. We zongen de 
litanie van alle heiligen en er werd hard 
geapplaudisseerd als de namen van 
de nieuwe heiligen werden genoemd. 
Het was een mooie en indrukwekkende 

viering. Na afloop maakte de Paus nog 
een rondje over het plein.

’s Middags hebben we nog een kleine 
wandeling gemaakt langs het klooster 
waar Titus gewoond heeft, een ontmoe-
ting gehad met familie van Titus, de 
Friezenkerk bezocht en de kerk Sancte 
Maria dell’Anima, waar het graf is van 
de enige Nederlandse Paus Adrianus 
VI. Meer dan indrukwekkend was de 
bijzondere ontmoeting nabij het Vati-
caan met drie karmelieten paters. Zij 
liepen met een groot schilderij van Titus 
Brandsma en gingen enthousiast met 
ons op de foto. Ze kwamen uit Brazilië 
en woonden samen met Nederlandse 
paters.

Op maandag is er om 10.00 uur een 
dank mis opgedragen door kardinaal 
Eijk in de Sint Pieterskerk. Ook dit was 
een heel bijzondere ervaring, mede 

door de historische omgeving en het 
prachtige koor.

’s Middags hebben we nog een bezoek 
gebracht aan het Colosseum en de ba-
siliek van Sint Pieter buiten de Muren. ’s 
Avonds werd er nog een Rome By Night 
Tour georganiseerd. Dinsdagmorgen 
reden we om 06.00 uur weg uit Rome 
en waren we rond 11.00 uur weer terug 
op Schiphol, veel indrukken en ervarin-
gen rijker.

Frans Bocxe

H H Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen

       Lief en leed

Huwelijk
27 mei 2022 is het huwelijk gesloten van Romy van Egmond en Jasper Mollers

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Een kijkje nemen in de 
H. Adrianuskerk in 
Langeraar
Op vakantie, in binnenland of buiten-
land, bezoeken we vaak een kerk. We 
steken een kaarsje op voor de mensen 
waaraan we denken en/of die we mis-
sen. Maar ook om het interieur van de 
kerk te bezichtigen, iets te voelen van 
het 'heilige' dat aanwezig is, om even stil 
te zijn en oog en hart te krijgen voor de 
ruimte waarin gevierd kan worden, ons 
open te stellen voor God. Ook onze Lan-
geraarse kerk biedt de mogelijkheid aan 
bezoekers om dit te komen ervaren. 
Vanaf dinsdag 12 juli tot en met zondag 
21 augustus is de kerk elke middag, be-
halve op maandag, open van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. De kerk is het meer dan 
waard. Bijvoorbeeld de prachtige piëta 
(het beeld van de moeder der Smarten) 
of de doopkapel met zijn schitterende 
doopvont met zijn opvallende deksel. 
De handel waarmee het deksel van 
de doopvont gelicht kan worden is 
gemaakt in de vorm van een slang. De 
slang die Adam en Eva heeft verleid in 
het paradijs. De deksel wordt bekroond 
door een pelikaan die haar jongen 
voedt, als teken van Christus die zijn 
leven geeft. De gebrandschilderde ra-
men zijn duidelijk zichtbaar en van een 
bijzondere schoonheid. Bovenin zijn de 
wapens te zien van o.a. Nederland, het 
bisdom, de paus, de gemeente Ter Aar. 
Onder de wapens zijn voorstellingen 
weergegeven uit het leven van Christus 
en diverse heiligen. Bijvoorbeeld de 
geboorte van het kind Jezus, Jezus als 
leraar in de Tempel, Jezus stijgt op ten 
hemel en de nederdaling van de Heilige 
Geest. Voorin de kerk staat het beeld 
van de H. Adrianus, de patroonheilige 
van de parochie. Dit beeld is gemaakt 
rond 1750, van wit geschilderd hout. 
De figuur is gekleed in wapenuitrusting 
en heeft een aambeeld in zijn handen. 
Aan zijn voeten ligt een helm in de vorm 
van een leeuwenkop. Adrianus, een 
Romeinse hoofdman bekeerde zich bij 
het zien van de standvastigheid van een 

aantal christenen die in de gevangenis 
zaten omwille van hun geloof. Nieuws-
gierig geworden? Kom en neem gerust 
kinderen/kleinkinderen en vrienden 
mee. Er zijn altijd een paar gastheren 
of gastvrouwen aanwezig die u welkom 
heten en die het mogelijk maken om 
de kerk open te stellen. Bij voorbaat 
grote dank voor hun aanwezigheid en 
enthousiasme.

Agatha van Kints

Kerkwerk
Daar ik om gezondheidsredenen voor-
lopig stop met kerkwerk, plaats ik deze 
oproep. Zijn er dames die willen helpen 
met het kerkwerk? Het is 1 maal in de 6 
weken op maandag ochtend een paar 
uurtjes en natuurlijk met elkaar koffie 
drinken. Gezellig met een groepje van 
4 of 5 dames. Het is licht werk; stoffen, 
stofzuigen, vloer vegen en toiletten 
schoonmaken. Misschien zijn er dames 
(natuurlijk zijn heren ook welkom) die 
willen helpen. U kunt zich opgeven bij: 
Marleen den Haan tel: 538260 email: 
marleen.den.haan55@gmail.com. Vrien-
delijke groet,

Marijke van Zanten – Kroon

Voedselbank  
Het nieuws staat vol met problemen, 
ook over de inflatie en de hoge energie-
rekening waardoor veel mensen in de 
financiële problemen komen. Tegenslag 
kan iedereen treffen, ook mensen in 
onze eigen omgeving. De Voedselbank 
helpt mensen die tijdelijk niet in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voor-
zien. Zij kopen zelf geen eten maar 

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar

Bijbel

Een boek vol

Een mensenleven lang

Van oud op jong

Eeuwigdurend doorgegeven.

Een hoofd vol geloof;

Een hart gevuld met liefde;

De ziel, een stukje God,

constant verbonden met de Eeuwige.

Amen 

Heiligverklaring Titus Brandsma 
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verzamelen voedsel dat anders wordt 
vernietigd. Via supermarkten ontvangt 
de Voedselbank steeds vaker verse 
groenten en fruit en diepgevroren vlees. 
Dat is heel erg fijn. Maar dat betekent 
ook dat er vraag is naar lang houdbare 
artikelen om wekelijks een gevarieerd 
pakket samen te stellen. Basisproduc-
ten zoals koffie en thee, rijst, volkoren-
pasta, maaltijdsoepen, groenten en fruit 
uit blik of pot. Maar ook tandpasta en 
schoonmaakmiddelen zijn welkom. In 
het voorportaal van onze kerk staat een 
bank waarin artikelen gebracht kunnen 
worden. Let wel op de houdbaarheids-
datum. De werkgroep diaconie Lange-
raar zorgt dat alles bij de Voedselbank 
komt. Laten wij, indien dat mogelijk is, 
onze medemensen helpen. Grote dank 
voor uw bijdragen. Het is ook mogelijk 
om de Voedselbank te steunen met een 
donatie, kijk op www.voedselbanken.
nl voor verdere informatie. En als uw 
eigen moestuin veel groenten en fruit 
oplevert zijn ze daar ook blij mee. Geef 
dan een seintje aan ons secretariaat 
tel. 0172-602130.

Vanaf de Adrianustoren
• In de maanden juli en augustus 

wordt het zomerrooster voor de 
vieringen gehanteerd. Dit houdt in 
dat eens in de veertien dagen in 
het weekeinde in onze kerk een vie-
ring wordt gehouden. Voor de data 
verwijs ik naar het rooster achter in 
dit blad.

• Op woensdagavond om 19.00 uur 
kan er in de zomermaanden elke 
week gevierd worden!

• Fijn dat vrijwilligers het ook dit jaar 
weer mogelijk maken dat in de 
schoolvakantie tijdens de maan-
den juli en augustus de kerk in de 
middag van 13.30 uur tot 16.00 
uur open is voor een bezoek. Een 
mooie gelegenheid om eens binnen 
te lopen, alleen of met kinderen/
kleinkinderen. Ook op een regen-
achtige dag is iedereen welkom.

Noteer vast in uw agenda:
• Zaterdag 10 september is het Open 

Monumentendag. De kerk zal ook 
dit jaar weer open zijn met allerlei 
activiteiten.

• Zondag 11 september is de Adri-
anus viering. Wij gedenken de H. 
Adrianus, onze patroonheilige 
en ook het begin van het nieuwe 
schooljaar.

• Zondag 11 september in de middag 
worden: 'Onze vrijwilligers' in het 
zonnetje gezet.

• De pastoraatgroep wenst iedereen 
een mooie zonnige zomer. Even vrij 
van werk, school, vergaderingen of 
verplichtingen, een fijne vakantie 
allemaal. Als u op vakantie gaat is 
het wellicht leuk om een vakantie-
groet te sturen naar de Pastorie, 
Langeraarseweg 90, 2461CL Ter 
Aar. 

Wij wensen u een goede en veilige reis!

LangeraarH. Adrianuskerk

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden
18 mei  Meinardus Theodorus Verlaan  86 jaar 

Gedoopt
5 juni  Fenna Jantine Rijsdijk
5 juni  Sem Abraham Gerardus Rijsdijk
   dochter en zoon van Roel Rijsdijk en Margot van der Hoorn

Kerkenpad

Door corona was er helaas twee jaar 
geen kerkentocht geweest voor groep 
8 van de Nieuwkoopse basisscholen. 
Gelukkig konden de achtstegroepers dit 
jaar weer kennismaken met de verschil-
lende kerken en geloven, die gemeente 
Nieuwkoop rijk is. 

In onze kerk werd een speurtocht gehou-
den langs alle belangrijke voorwerpen 
en rituelen. Bij elke omschrijving moest 
een letter gezocht worden. Deze letters 
vormden samen de naam van onze kerk.

Na een korte uitleg konden de vijf vrijwil-
ligers o.l.v. Rob Aupers de kinderen in 
kleine groepjes rondleiden door onze 
kerk. Het was een strak schema en elk 
half uur kwam er een nieuwe groep leer-
lingen langs. Het lukte precies om bin-
nen deze korte tijd langs alle onderdelen 
te gaan en de juiste letter te vinden. Het 
was goed zoeken, want er waren name-
lijk ook extra letters toegevoegd. Aan het 
eind van de rondleiding was er voor elk 
kind een lekkere of gezonde traktatie. 
Tussendoor was er voor de vrijwilligers 
een korte thee of koffiepauze om even 
bij te praten en nieuwe traktaties klaar 
te maken.

Bij het rondleiden werden regelmatig 
vragen gesteld en was er oprechte inte-
resse. Het was opvallend dat de kinde-
ren veel belangstelling hadden voor de 
verschillende beelden, voorwerpen of 
gebruiken. Het bezoeken van het mortu-
arium was voor een aantal kinderen best 
spannend en voor andere kinderen juist 
een herkenning, omdat ze hier eerder 

geweest waren vanwege het overlijden 
van een familielid. Het bidden in de Ma-
riakapel vonden de kinderen bijzonder 
en met belangstelling werd er in het 
'grote boek' gelezen waarom een kaarsje 
was opgestoken. Een aantal groepjes 
heeft daar samen met de begeleider ook 
een kaarsje opgestoken en gebeden. 

Na het opruimen hadden alle vrijwil-
ligers een tevreden gevoel over deze 
geslaagde kerkentocht. Het was fijn om 
op een ongedwongen manier de kinde-
ren kennis te laten maken met geloven 
en op deze manier met elkaar in gesprek 
te gaan. We hopen deze jonge generatie 
iets mee te geven over de verschillende 
manieren van geloven en dat zij door 
deze kerkentocht geïnspireerd raken of 
in ieder geval gaan nadenken wat geloof 
voor jou kan betekenen.

Vrijwilligers Martien, Tilla, Ans, Diny, 
Irma, Monique en Rob, hartelijk dank 
voor jullie hulp bij het organiseren van 
deze activiteit!

BCP en pastoraatgroep

De vormelingen

Chiara, Kaj, Sten, Luuk, Tim, Emilia en 
Olivia hebben zich op zaterdag 21 mei 
tijdens de viering voorgesteld. Ze heb-
ben daarvoor een canvasdoek bewerkt 
met daarop een rugzak waarin zij de 
belangrijke dingen van hun leven heb-
ben beschreven. De canvassen hebben 
een mooi plekje in de kerk gekregen. Er 
zijn nog een paar bijeenkomsten voor 
hen voordat zij op zaterdag 25 juni het 
Vormsel ontvangen in Langeraar door 
Monseigneur van der Hende, bisschop 
van Rotterdam.

Kinderen in de kerk 
Na de zomervakantie gaan we weer 
regelmatig speciaal aandacht schenken 
aan kinderen in de kerk. Er worden ge-
zinsvieringen gepland en ook voor de 
kinderwoorddienst is de voorbereiding 
inmiddels begonnen.

Maar eerst gaan we genieten van een 
heerlijke vakantie. 

In Samenstromen van september horen 
jullie meer van onze plannen. 
Een goed voornemen voor het nieuwe 
seizoen: Kom met uw gezin naar de 
vieringen. Dan maken wij er iets moois 
van voor de kinderen (waar ook de vol-
wassenen blij van worden)

Werkgroep Gezinsvieringen 
Werkgroep Kinderwoorddienst 

Allegro
Zaterdagavond 11 juni kreeg de viering 
een extra feestelijk tintje.
3 Leden kregen een oorkonde van de 
Gregoriusvereniging voor 25 jaar lid-
maatschap van zangvereniging Allegro.
De 3 dames kregen een bijbehorend 
lintje opgespeld.

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 

Het Anker

Het anker, ons symbool van hoop

En vast vertrouwen in God de Heer

Die ons nabij wil zijn, steeds weer

Hij is er en bepaalt onze levensloop.

Het anker geeft op zee vastigheid

Wanneer er zware stormen woeden

Kan het anker het schip behoeden

Voor alle tijden is het een veiligheid.

God wil voor ons een anker zijn 

Hij houdt ons stevig vast in Zijn hand

En brengt ons op een veilig strand

Hij verlost ons van angsten en pijn.

Laten we de hoop niet verliezen

Dat we verankerd mogen zijn in God

Hij, die bewogen blijft met ons lot

Boven Hem, is er niets te verkiezen. 

Fedde Nicolai
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

In een speciaal doosje zat ook nog een 
hangertje voor aan een kettinkje. Na 
enkele persoonlijke woorden voor Ma-
rieke Rijnbeek, Rina Droogh en Marjoke 
van der Weijden kregen ze ook nog een 
mooi boeket aangeboden. En als koor 
blijf je niet achter dan zing je uitbundig: 
Lang zullen ze leven!

Natuurlijk hoop ik  dat de dames nog 
lang bij het koor blijven zingen.

Joke van Tol

Onverwachts bezoek! 

Zaterdagavond 11 juni waren een aan-
tal koorleden de stoelen aan het klaar-
zetten voor de viering. Ik hoorde heel 
zachtjes miauw. Bleek er een poes bij 
de dagkapel te zitten.
Ja, raar maar waar.... Dit schepsel van 
God wilden we toch de kerk uitjagen.
Maar dat ging niet eenvoudig....
De poes verstopte zich in de sacristie. 
Gelukkig kon José hem zachtjes te pak-
ken krijgen.

En liefdevol werd zij de kerk uitgedra-
gen. De poes zat later klaaglijk te mau-
wen bij de kerkdeur. Zij had zich waar-
schijnlijk vanaf donderdag tot zaterdag 
heerlijk vermaakt in de kerk. Lekker 
rustig kunnen slapen op een stoel in de 
dagkapel, zo aan de vele haren te zien!

Joke van Tol

Nieuwkoop 
Het Activiteiten Comité organiseert op 
zondag 11 september de jaarlijkse fiets-
tocht 'Samen uit op de fiets'. 
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de rubriek Algemeen.

Fred Thijssen wint Pas-
toor De Korte Bokaal!
Zoals u weet organiseert het Activiteiten 
Comité van onze kerk jaarlijks diverse 
evenementen, waaraan iedereen mee 
kunnen doen. Denk aan de jaarlijkse 
Parochie Fietstocht Samen uit op de 
Fiets en het maandelijkse klaverjassen. 
De opbrengst van die evenementen 
gebruiken we voor het onderhoud van 
de kerk. 

Net als bij veel andere clubs en vereni-
gingen verliep het kaartseizoen door 
de coronaperikelen iets anders dan 
verwacht. Na een flitsende start in sep-
tember 2021 hadden we vanaf half no-
vember een gedwongen winterstop van 
bijna 4 maanden. Gelukkig konden we 
in maart 2022 weer aan de slag en kon-
den we op 10 juni het seizoen afsluiten. 

Dit jaar hebben we in totaal 7 kaart-
avonden kunnen organiseren, die 
in totaal door 230 deelnemers zijn 
bezocht. De opbrengst van deze kaart-
avonden was in totaal ruim € 675,-. Al 
met al een mooi bedrag, waarmee we 

op een mooie manier kunnen bijdragen 
aan het noodzakelijke onderhoud van 
de kerk. 

Traditioneel werd op de slotavond naast 
de top 5 van die avond ook de Top 5 
van het seizoen in het zonnetje gezet. 

De winnaar van het klaverjasseizoen 
van 2021 - 2021 is geworden Fred Thijs-
sen met een totaal van 26.064 punten 
over 5 avonden. Fred is daarmee ook 
de winnaar geworden van de Pastoor 
De Korte-Bokaal. Naast Fred bestond de 
Top 5 van het seizoen uit Joke van Veen 
(2e met 25.443 punten); Cas van der 
Linden (3e 25.369 punten), Ries Pieterse 
(4e 25.009 punten) en Tiny Oostveen 
(24.863 punten). Allen nogmaals van 
harte gefeliciteerd! Daarnaast bedan-
ken wij Kitty van der Pijl en haar team 
van het Parochiehuis voor de gezellige 
ontvangst en de optimale verzorging 
tijdens de kaartavonden! 

Vol vertrouwen kijken we uit naar het 
nieuwe klaverjasseizoen wat - als het al-
lemaal meezit - in september 2022 weer 
van start gaat. 

Een foto van de top vijf vindt u op ons 
tussenblad.

Activiteiten Comité RK Kerk

Lief en leed

Eerste Heilige Communie
In onze kerk deden Sem Ambagtsheer, Eva Baas, Lucas Baas, Nova Bouwman, 
Indy Groen in ’t Wout, Lisa Hollink, Floris Jansen, Dean Knaap, Noud Knaap, 
Dustin Koeleman, Max-Laurens Lagemaat, Vivan Tersteeg, Sem Piekema, 
Sammy van der Ploeg, Myla Vastbinder, Nynke van Veen, Vince van der Voorn 
en Liza IJsakkers hun Eerste Heilige Communie. Van harte gefeliciteerd!

Overleden
Rectificatie: 
20 maart 2022  Maria Theodora Schutter-Pieterse 91 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Organiste
Enkele weken geleden heeft onze 
organiste mevrouw Van der Weijden 
aangegeven dat zij wil stoppen met 
orgel spelen. Zij speelde orgel bij het 
Caeciliakoor, bij rouw en trouw en bij 
samenzang. Zij heeft zich hiervoor vele 
jaren met hart en ziel ingezet en wist 
elke viering op te luisteren met sfeervol 
orgelspel. Namens de parochie willen 
wij haar hiervoor hartelijk danken. 

Vanuit de 
pastoraatgroep
Hemelvaart
Vanwege het mooie weer konden we de 
Oecumenische viering met Hemelvaart 
vieren bij de Sfeerstal in een prachtige 
open tent. De voorgangers waren dia-
ken Van Aarle en dominee Kloppenburg, 
die gezamenlijk de mooie preek ver-
zorgden. Ongeveer 80 mensen, protes-
tanten en katholieken, hebben genoten 
van de viering die muzikaal onder-
steund werd door Hans Schoenmaker 
en Pia Schütz. Na afloop van de viering 
was er voor iedereen koffie en koek.

Nicolaashof
Wat ons opviel is dat de voortuin bij de 
pastorie er zo mooi en verzorgd uit ziet.
Het is een genot om naar te kijken. Hul-
de aan de tuingroep. U mag natuurlijk 
ook gaan kijken in de Nicolaashof, naast 
de pastorie.

Felicitatie
Wij feliciteren alle jongeren die onlangs 
geslaagd zijn voor hun schoolexamen.
Van harte gefeliciteerd met jullie di-
ploma. Voor degene die herexamen 
moeten doen, heel veel succes.

Toekomstige activiteiten
Het is jammer dat wij u niet kunnen be-
richten hoe het Dorpsstraatfeest op 24 
juni, het Heilig Vormsel op 25 juni en op 
zondag 26 juni de Eerste Heilige Com-
munie is geweest, omdat dit nummer van 
de Samenstromen voor twee maanden 
geldt. Op zaterdag 13 augustus is de 
grotviering in Zevenhoven, bisschop Van 
den Hende gaat voor en diaken Van Aarle 
assisteert. Revival zal de viering muzikaal 
ondersteunen en uiteraard  hopen we op 
mooi weer en heel veel mensen.

Zomerrooster, let op:
Van 17 juli t/m 28 augustus geldt het 
zomerrooster. Dat betekent dat er min-
der vieringen zijn. We vieren om en om, 
Nieuwveen/Zevenhoven en vice versa.
Kijkt u dus vooral goed naar het rooster 
achterin de Samenstromen en let u ook 
op de mededelingen die in het weekend 
vermeld worden. Wat u gaat doen in 
de komende maanden: thuis blijven of 
weggaan, wij wensen u een mooie ont-
spannende tijd toe en tot ziens in onze 
kerken.

Pastoraatgroep 

Koor St. Caecilia
Het is bijna vakantie dus ook voor het 
koor een kleine rustpauze. We hebben de 
afgelopen jaren vanwege de pandemie 
allerlei oplossingen gezocht om er toch 

enigszins nog wat van te maken en dat 
is naar mijn idee goed gelukt. Niet altijd 
even makkelijk om met groepjes van 4 
mensen te zingen of zelfs met 1 cantor, 
zoals dat heet, maar we hebben ons best 
gedaan. In het laatste rooster overleg 
hebben we daarom bijna iedere viering 
opgevuld met 1 cantor. Van lieverlee 
werden de regels weer versoepeld en 
kwam er ruimte om te zingen in groepjes, 
dus weer het hele rooster op de schop 
en groepjes aangemaakt. Totdat het hele 
beleid werd losgelaten en we met het 
hele koor aan de slag konden, dus weer 
het rooster aangepast. 
Tot aan de vakantie zijn er vieringen met 
koor en cantors. Het is best veel werk 
om voor iedere viering een planning te 
maken, liederen uit te zoeken, koorleden 
te benaderen, voorgangers het over-
zicht te sturen, stencil maken enzovoort 
maar daardoor hebben we ons steentje 
bij kunnen dragen. Na de vakantie zin-
gen we dan alleen nog met het hele St 
Caecilia koor. Andere vieringen worden 
opgevuld door de huidige koren of door 
samenzang, want zingen met z’n allen 
mag ook al weer een tijdje. 

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 5 juli 9.00 uur             Eucharistie kapelaan Van Paassen
Dinsdag 2 augustus 9.00 uur     Eucharistie kapelaan Van Paassen
Dinsdag 16 augustus 9.00 uur  Eucharistie kapelaan Van Paassen 
Dinsdag 30 augustus 9.00 uur   Eucharistie kapelaan Van Paassen   

Clara parochie 

Lief en leed

Overleden
28 mei   M.C.T. Straver-van der Aar   92 jaar
30 mei   C. G. Schrama- de Dood    94 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Martinus deelt mee… 
De laatste Martinus deelt mee voor de 
zomervakantie. De feesten van Hemel-
vaart en Pinksteren zijn achter de rug en 
iedereen gaat begeesterd op weg. Wie 
zeker begeesterd op weg gaan zijn onze 
eerste communicantjes Marika Gawecka, 
Alex en Nicola Paszkiewicz, Feline en Taro 
Straathof en vormeling Kije Brouwer. Op 
25 juni werd Kije gevormd in Langeraar 
en op 26 juni ontvingen Marika, Alex, 
Nicola, Feline en Taro hun eerste Heilige 
Communie. Wij feliciteren de kinderen 
en hun ouders met deze stap in hun ge-
loofsleven. 

In de zomermaanden houden we in 
Noorden het zomerrooster aan, de vie-
ringen zijn om de week, de vieringen van 
16 juli, 31 juli, 14 augustus en 27 augus-
tus vallen uit. Op zondag 4 september 
gaan we dan weer met frisse moed van 
start met de buitenviering in de tuin tus-
sen de kerk en de pastorie. In de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen hebben 
de koren het rooster weer opgesteld en 
hebben we de vieringen zo verdeeld dat 
er elke weekendviering gezongen wordt. 
Waimbaji bestaat dit najaar alweer 50 
jaar! Een mooie aanleiding om weer een 
aantal vieringen met speciale muzikale 
thema’s op te luisteren. Hou hiervoor de 
aankondigingen in de Samenstromen in 
de gaten. 

Ook de rest van het verenigingsleven 
gaat gedurende de zomer op een lager 
pitje. De Katholieke Vrouwen Noorden 
beginnen het nieuwe seizoen met een 

viering in de kerk op 13 september om 
19.30 uur en de volgende dag 14 septem-
ber is de schoolviering om 9.00 uur. 
Het zomerrooster is in het leven ge-
roepen om alle vrijwilligers rond de 
vieringen en het pastoraal team wat 
rust te gunnen. Het aantal vrijwilligers 
neemt over de hele linie af, wat natuurlijk 
zorgelijk is. Minder kosters en lectoren 
betekent vaker ingezet worden. Als we 
bijvoorbeeld vier kosters zouden hebben, 
is iedereen maar eens per vier weken 
aan de beurt (uitvaarten en avondwakes 
nog niet meegerekend). Ook de koren 
vergrijzen en dreigen onder een kritiek 
aantal leden te komen om nog een goede 
performance te geven. Om onze paro-
chiekern toekomstbestendig te houden, 
is versterking op alle vrijwilligersfronten 
gewenst, of eigenlijk noodzakelijk. Als 
vrijwilliger krijg je ook vaak een andere 

kijk op de organisatie rond de wekelijke 
kerkdiensten, de zorg voor elkaar en 
geeft het een andere dimensie aan het 
kerk zijn. Schiet eens een bestuurslid aan 
voor informatie of vraag het bijvoorbeeld 
aan een van de kosters, lectoren of koor-
zangers. De Kerk zijn we met z’n allen, 
ook organisatorisch. 

Namens de PCB en PG wens ik u een 
mooie zomer en vakantie.

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Kerk open juli - augustus

Ook dit jaar is de kerk in de zomermaan-
den juli en augustus op de woensdag- en 
vrijdagmiddag open van 13.00 uur tot 
17.00 uur voor gebed, om tot rust te ko-
men of zomaar eens rond te kijken.
Gerard van den Ham, tel. 06-12043366.

Stiltetuin Zevenhoven
De tijd van vakantie breekt aan. Even weg 
uit de dagelijkse beslommeringen. Rust, 
vakantie en recreatie.  Je hoeft hiervoor 
niet eens ver weg te gaan. Dicht bij huis, 
zelfs in je eigen tuin kan je heerlijk weg-
dromen bij een heerlijk zomerzonnetje. 
De Stiltetuin in Zevenhoven bezoeken 
kan je ook rust geven. Rustig wandelen 
over de boomschorspaden in het bos.
Het schelpenpad laten knisperen onder je 
voetstappen. In stilte de bloemenpracht 
bewonderen. Een kaarsje opsteken in de 
Lourdesgrot. Misschien vliegt er ook een 
vliegtuig over, maar die is ook zo weer 
verdwenen. En dan kan je weer rust her-
vinden, rust in jezelf!

Joke van Tol

Heilig Vormsel en Eerste 
Heilige Communie

De beperkingen van Corona zijn nog wat 
zichtbaar. Mensen van de werkgroep 
voorbereiding op het ontvangen van het 
Heilig Vormsel, hebben zich toen ook 
aangemeld om de kinderen voor te be-
reiden op het ontvangen van de Eerste 
Heilige Communie.

Beide projecten zijn heel mooi om mee 
bezig te zijn. Alle bijeenkomsten met de 
voorbereidingen zijn nu afgesloten.  Wij 
gaan wel een heel druk weekend tege-
moet. Op zaterdagavond 25 juni ontvan-
gen de vormelingen uit de Claraparochies 
het Heilig Vormsel. Op de foto staan 
zeven van de twintig vormelingen bij de  
presentatieviering. Op zondag 26 juni 
ontvangen vijf kinderen van Nieuwveen- 
Noorden en Zevenhoven, hun Eerste Hei-
lige Communie. Wij feliciteren hen allen.

Rosa van Mastwijk

Viering Maria Tenhemel-
opneming
De zomer komt er weer aan. Nog een 
week of wat en de vakantieperiode breekt 
aan, in die periode is op zaterdag 13 
augustus het feest van Maria Tenhemel-
opneming en vieren we dit om 19.00 uur. 
Het koor begint nu al te repeteren, de 
boekjes worden gemaakt en de banken 
worden besteld. U bent natuurlijk ook dit 
jaar weer van harte welkom om eer te ko-
men brengen aan Maria. Misschien bent 

u wel een van de velen die elk jaar te-
rugkomen, vanwege die bijzondere sfeer 
bij de Lourdesgrot. Misschien hebt u het 
nog wel nooit meegemaakt. Als dit laatste 
het geval is, kom eens een keer kijken. 
. We brengen eer aan Maria. U mag dit 
natuurlijk ook doen, door een boeketje 
voor haar mee te nemen. Deze bloemen 
worden tijdens de viering verzameld en 
bij Maria neergezet. Graag ontvangen wij 
u op 13 augustus.

Secretariaat

Maandag 15 augustus
Het is een traditie dat op deze bijzondere 
Mariadag, Maria Tenhemelopneming de 
mensen uit Uithoorn en omgeving weer 
naar de Lourdesgrot in Zevenhoven ko-
men om dit te vieren. 
Om 11.00 uur is er een Eucharistieviering, 
daarna is er in de Orangerie koffie of 
thee. Neem zelf uw eigen boterhammen 
mee, dan kunt u na afloop nog een geza-
menlijk rozenkransgebed meebidden bij 
de grot. 

Vriendelijke groet, Gerard van den Ham

Vieringen in de week
Vrijdag 15 juli 9.00 uur  Eucharistieviering met pastoor Glas

Vrijdag 29 juli 9.00 uur   Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen

In de maand augustus zijn er, i.v.m. het zomerrooster geen vieringen op vrijdagochtend

Lief en leed

Overleden

11 mei     Jan Nieuwenhuizen       86 jaar
15 juni    Gemma van der Weijden - van Oostrom   79 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Lief en leed

Gedoopt 
1 mei   Camila en Emely Acosta van Tol  
8 mei  Logan en Jovi Pouw
 
Overleden 
3 juni  Freek v.d. Zalm    86 jaar

Huwelijk 
In de H. Martinuskerk te Noorden vindt op 18 augustus 2022 het huwelijk 
plaats van Niels van der Ploeg en Carla Tersteeg.
Aanvang: 15.00 uur
Wij wensen Niels en Carla een onvergetelijke dag en een mooie toekomst

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

In de afgelopen twee jaar hebben 13 
koorleden ons verlaten, hetzij door 
verhuizing of vanwege ziekte. Daardoor 
is het koor behoorlijk geslonken. Maar 
nog altijd zingen we met dezelfde pas-
sie en enthousiasme en repeteren we 
iedere donderdagavond. Mocht u ook 
graag willen zingen, dan bent u uiter-

aard van harte welkom op het koor! We 
zingen twee keer in de maand, om en 
om in Zevenhoven en Nieuwveen. Naast 
de muziek is er ook de gezelligheid, het 
samenzijn, en iedereen mag aansluiten. 
Op zondag 3 juli zingen we in de viering 
van 11.15 uur te Nieuwveen en zondag 
17 juli de laatste viering voor de vakantie 

om 9.15 uur ook te Nieuwveen. Bin-
nenkort gaan we weer roosteren met de 
andere koren en hopen dan te starten 
op 21 augustus te Zevenhoven. Alvast 
een fijne vakantie en graag tot ziens op 
koor of in de viering!

Dirigent Theo van Dijk 

H. Nicolaaskerk Nieuwveen
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Als, u geïnteresseerd bent over de her-
bouwplannen, kijk dan op de website 
van de parochie. We zullen regelmatig 
updates plaatsen over de herbouwplan-
nen: https://rkgroenehart.nl/locaties/
hoogmade-woubrugge/steun-de-kerk/ 
en houd de digitale nieuwsbrief in de 
gaten. Aanmelden: bcp_hoogmade_
woubrugge@rkgroenehart.nl.

Beheercommissie, Leo van Rijn, Peter 
Borst, Lydia Foeken, Mariska van Leeuwen 
en Ilma de Haas

De laatste openluchtvie-
ring in de kerk 
Ook dit jaar gaan we weer een open-
luchtviering houden in de afgebrande 
kerk. Graag willen we u uitnodigen om 
nog één keer bij deze bijzondere viering 
te zijn. 

Als de kerk in de steigers staat, wordt er 
geen viering of evenement meer gehou-
den. Zondag 17 juli om 9.15 uur. Pastor 
Hoogenbosch gaat voor en zanggroep 
Inspiratie zorgt voor de muzikale om-
lijsting. Na afloop is er een gezellig sa-
menzijn met koffie en iets lekkers om te 
vieren dat de kerk herbouwd wordt. Bij 
slechte weersvoorspellingen, gaan we 
in het Drieluik vieren. Laten we duimen 
voor mooi weer!    

Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

Genoeg liefde voor 
iedereen!

In de mooi versierde kerk van Rijpwe-
tering hebben op zondag 12 juni Lisa, 
Tygo, Tom, James, Nova, Ralph, Daan 
en Dione hun Eerste Heilige Communie 
gedaan. Voorafgaand aan deze mooie 
dienst hebben de kinderen een voor-
bereidend traject gedaan onder leiding 
van Jolanda van Berkel. Dit traject be-
stond uit 6 bijeenkomsten op zondag 

in de pastorie van Rijpwetering. Hierbij 
maakten de kinderen kennis met de 
woorden die gebruikt worden in de 
kerk, zoals bijvoorbeeld amen en het 
Onze Vader. Ze leerden ook over de 
rituelen, zoals het kruisteken en de eu-
charistie. En natuurlijk over hoe de kerk 
ervan binnen uitziet, dit werd gedaan 
met een heuse speurtocht. Hierbij ont-
dekten de kinderen het Mariabeeld, het 
Tabernakel en de kazuifels en amicten 
(liturgische kleding) van de pastoor. 

Op zondag 12 juni was de echte grote 
dag. Mooi gekleed en met veel familie 
in de kerk deden de bovengenoemde 
kinderen onder leiding van pastoor Glas 
en pastor Hoogenbosch hun Eerste 
Heilige Communie. Het was natuurlijk 
best spannend zo’n volle kerk, maar 
alles verliep goed en zo ontvingen de 
communicanten voor de eerste maal 
de H. Communie en waren zij natuurlijk 
supertrots!

Dit mooie traject zullen Lisa, Tygo, Tom, 
James, Nova, Ralph, Daan en Dione mee 
gaan nemen in hun verdere leven. Heel 
erg bedankt.

Helen Tuitert-Van Goozen en alle ouders 
van de communicanten

Vakantiesluiting 
secretariaat
Van 19 juli tot en met 2 augustus is het 
secretariaat gesloten i.v.m. vakantie. 
De post via brievenbus en e-mail wordt 
steeds bijgehouden. 

Franciscus parochie O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te 
Hoogmade wordt herbouwd.  Wij zijn 
in Hoogmade heel blij en dankbaar 
dat het echte JA daar is. Het was geen 
gemakkelijke weg en wij weten dat er 
nog vele hobbels zullen komen. Maar 
wij zetten met ons allen de schouders 
eronder.

Toeloop en verbazing 

Als ik mijn ogen dichtdoe, zie ik het nog 
voor me, de vlammen achter de ramen 
van de kerk. Wat een ontreddering, 
schrik en spanning!

Voor de geloofsgemeenschap brak een 
tijd aan van onzekerheid, van gebed en 
hard werken om te kunnen beginnen 
met de herbouw. Nu het licht op groen 
staat is er blijdschap en ontspanning. 
Tegelijkertijd weten we dat er heel veel 
werk verzet zal moeten worden voor 
het gebouw klaar is én om er als een 
vitale gemeenschap te kunnen groeien, 
vieren en thuis te zijn.

We lijken op Jezus’ leerlingen. Na Jezus’ 
dood en het vinden van het lege graf 
weten ze nog niet hoe het verder moet. 
Zoals Jezus heeft gezegd, blijven ze bij 
elkaar, bidden en wachten op de komst 
van de H. Geest de Helper. Die zet alles 
in beweging, breekt open en geeft ze de 
woorden om te vertellen over Gods gro-
te daden. Dat bracht een grote toeloop 
en verbazing bij de mensen teweeg. 
Gods Geest omarmt je met liefde, 
brengt over grenzen, geeft een nieuwe 
taal.

We hebben een droom én een grote 

uitdaging. Een herbouwde kerk, een 
nieuw thuis!

Maar wij zijn zelf de eerste plek waar 
God thuis wil zijn. Hopelijk vindt de 
Geest onderdak bij jou, bij u, bij mij, en 
vertellen we over Gods grote daden. 
Wie weet wat voor toeploop en verba-
zing dat zal wekken in Hoogmade?

Pastor Marjo Hoogenbosch

De nieuwe kerk
Voor alle inwoners van Hoogmade was 
de brand van 4 november een verdrie-
tige en schokkende dag. Het hart uit 
het dorp was weg. Het voelde als het 
afscheid van een dierbare. De parochia-
nen uit Woubrugge en Hoogmade rouw-
den samen en er ontstonden mooie 
initiatieven. De vitale geloofsgemeen-
schap nam duidelijk toe. Het aantal vrij-
willigers groeide en vele handen wilden 
helpen. Er stonden nieuwe kosters op, 
jonge moeders melden zich aan om de 
gezinsviering nieuw leven in te blazen, 
een zaalteam werd snel gevormd. Met 
een gezamenlijk doel: geloofsgemeen-
schap te blijven in Hoogmade.

Een groep parochianen werkte samen 
met vertegenwoordigers van het Bis-
dom Rotterdam en architect Veldman 
Rietbroek om de tekeningen voor het 
herstel en de inrichting van de kerk te 
maken. In nauwe samenwerking met het 
Bisdom Rotterdam werd een vernieuw-
de inrichting van de kerk bepaald. Op 2 
juni heeft bisschop Van den Hende door 
middel van een Bisschoppelijk Machti-
ging zijn goedkeuring gegeven aan de 
herbouw en inrichting van de kerk. De 
benodigde omgevingsvergunning van de 
gemeente is gereed.

In de aanvraag voor de bisschoppelijke 
machtiging is een duurzame, verant-
woorde en nieuwe inrichting van de te 
bouwen kerk aangegeven. De te herbou-
wen kerk krijgt een liturgische ruimte 
van ongeveer 150 zitplaatsen die strikt 

afgescheiden is van de andere ruimte. In 
geval van grotere vieringen kan de litur-
gische ruimte worden uitgebreid tot 300 
zitplaatsen door een scheidingswand 
te openen naar het atrium. Andersom 
is dit niet mogelijk, zodat de liturgische 
ruimte enkel voor de eredienst gebruikt 
wordt. Zo is er sprake van nevenfuncti-
onaliteit en niet van multifunctionaliteit. 
Het atrium zal worden gebruikt voor het 
organiseren van missionaire activiteiten 
en ontmoetingen voor zover die niet in 
tegenspraak zijn met het kerkelijke ka-
rakter van het gebouw. Daarnaast is het 
atrium een gelegenheid om kerkelijke 
condoleances te houden. De liturgische 
ruimte krijgt een eigen hoofdentree. Het 
dak en de vloer worden geïsoleerd en er 
wordt vloerverwarming toegepast.
In de komende weken zal overleg wor-
den gevoerd met de aannemer en de 
verzekeringsmaatschappij om het de-
finitieve herbouw inrichtingsplan uit te 
gaan voeren. 

'We hebben dit allemaal voor elkaar 
gekregen dankzij de inzet van een grote 
groep zeer betrokken vrijwilligers. Graag 
willen wij hen bedanken voor hun bij-
dragen. 

Hoogmade/WoubruggeO.L.V. Geboortekerk

Lief en leed

Overleden

4 juni    Maria Margaretha van der Ploeg-den Dubbelden  92 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Versierde doopkaars van een 1ste communicant
Foto: LivingMemories Fotografie
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timmerman steeds in, als het hout gere-
pareerd moet worden. Een mooi stukje 
vakwerk. Het schilder- en timmerwerk 
aan kerk en pastorie zal de komende 
weken doorgaan.

Kerkbalans 

We zijn op de goede weg met de kerk-
balans, 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 be-
langrijk vindt, dat de kerk blijft bestaan 
en onderhouden kan worden. Hartelijk 
dank voor u bijdrage. 

Kees van der Meer

Vrijwilligersfeest met H. 
Mis in de open lucht

Al dagen van tevoren zag het er naar uit 
dat het weer gunstig zou worden. Za-
terdag 14 mei was de Heer ons genadig 
met prachtig weer en goede temperatu-
ren konden we ons vrijwilligersfeest in 
de pastorietuin organiseren. De stoel-
tjes en banken konden naar buiten. De 
altaartafel werd gereed gemaakt. De 
bloemstukken en de kaarsen uit de kerk 
werden aangedragen en microfoons en 
de rest van de geluidinstallatie werden 
in orde gemaakt. Het koor Resonans 
ging voorop in muziek en zang en het 
klonk heel mooi. De opkomst van de 
kerkgangers en vrijwilligers was groot, 
ruim 90 mensen.

Wellicht hebben de automobilisten op 
de N207 vreemd opgekeken door onze 
gezangen. Kapelaan Van Paassen was 
weer als vanouds in zijn element met de 
buitenviering. Een mooie, innemende 
preek met een brede glimlach. Het was 
dit keer ook een prachtige gelegenheid 
om de aankomende vormelingen voor 
te stellen. Na afloop was er koffie en 
lekkers en vervolgens een glaasje en 
lekkere hapjes, allemaal verzorgd door 
familie Keijzer. In de avondschemering 
kwam Erik de Viking met dochter An-
nabel optreden, om een geweldige 
vuurshow te verzorgen. Het hele vrijwil-
ligersfeest was een groot succes. Het 
was een ongedwongen sfeer en ieder-
een had het naar de zin. Er werd nog 
lang nagepraat. Natuurlijk waren er na 
afloop vele handen om op te ruimen. 
Ook nog op zondagmorgen. Wij kijken 
alweer uit naar het patroonsfeest van 
St. Jan de Doper. Heel veel dank aan 
ieder die dit vrijwilligersfeest mogelijk 
heeft gemaakt.

De organisatie

Peppelhofviering
Op vrijdag 8 juli en vrijdag 5 augustus is 
er om 9.30 uur een Eucharistieviering in 
de Peppelhof. De voorganger is Kape-
laan B. van Paassen.

Bij overlijden
Indien u de R.K. Begrafenisvereniging 
St Barbara wenst in te schakelen bij de 
verzorging van de begrafenis/crematie 
dan is de verzorger te bereiken onder 
telefoonnummer: 06-13449107.

TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

Uitstapje Akkoord 

Hoi allemaal, Ik ben Noa Remmelts. Ik 
ga iets vertellen over het koorweekend.
We zijn een nachtje gaan slapen bij de 
kerk in Langeraar in het koetshuis. Toen 
we binnen kwamen, gingen we meteen 
boven op de zolder de bedden neerleg-
gen. Daarna kregen we een rondleiding 
door de tuin en hoorden waar we niet 
mochten komen en waar wel. Toen heb-
ben we lekker gespeeld in de tuin en 
in een speeltuin. Het was heel gezellig. 
Toen we thuis waren gingen we lekker 
boven op de zolder spelen, daarna was 
het etenstijd. We hebben lekker patatjes 
op en voor het toetje moesten we eerst 
even rijden en daarna een stukje lopen. 
(Het was een ijsje). Terug bij het koets-
huis gingen we het douane-spel spelen 
in de tuin. Daarna hadden we een kleine 
bonte avond. Na het weerwolven ben 
ik opgehaald door mijn ouders, omdat 
ik het toch een beetje spannend vond. 
Gelukkig kon ik de volgende ochtend 
gewoon weer gezellig meedoen met het 
ontbijt en het spelen. Het was om 12 
uur in de middag afgelopen. Bedankt 
Marina en Kylian en Rachèlle.  Ik vond 
het supergezellig.

Noa

Eerste Heilige Communie  
Zondag 12 juni was de viering van de 
eerste Heilige communie. Sarah, Noor, 
Lars, Mylan, Kevin, Koen, Kai, Maximus 
en Marcus hadden zin om hun Eerste 
Heilige Communie te doen. Eindelijk 
na alle voorbereidingen en het oefe-
nen was het zover. De kerk was mooi 
versierd, bloemstukjes met de doop-
kaarsen erin, het kinderkoor zong uit 
volle borst, mevrouw Hoogenbosch had 
een mooie preek en de Eerste Heilige 
Communie werd uitgereikt door pas-
toor Glas. Met elkaar hebben we er een 
mooie viering van gemaakt en hebben 
de kinderen weer een stap gemaakt in 
het geloof. 

Ik zal er zijn, dat betekent de naam van 
God en hij zal er ook voor onze commu-
nicanten zijn. We kunnen terugkijken op 
een fijne en leuke viering.

Diana en Jantina, werkgroep Eerste Heilige 
Communie

Groot onderhoud aan 
onze kerk 
Onze kerk is een levendige kerk, ook 
als het om het onderhoud gaat. Na een 
lange periode van voorbereiden, is in de 
afgelopen periode het groot onderhoud 
aan de kerk van start gegaan. Met Pa-
sen was de hoogwerker al zichtbaar op 
het kerkterrein. Sommige mensen 
dachten dat de hoogwerker iets met de 
verrijzenis van de Heer op paasmorgen 
te maken had.

De gevels van de toren zijn schoon-
gespoten, zodat alle mos en groene 
aanslag is verwijderd. Vervolgens heb-
ben stoere mannen grote delen van het 
voegwerk vernieuwd. Met de stevige 
wind die er toen stond tijd was dat wel 
een hele kluif, want het bakje van de 
hoogwerker was voortdurend in bewe-
ging. Ook het houtrot aan de 4 pinakels 
wordt aangepakt. Pinakels zijn de vier 
torenvormige slanke punten op de hoe-
ken. Ze zijn vierhoekig, met daarop een 
spits (kepel), bekleed met zink. De hoog-
werker werd overdag gebruikt door het 
gevelbedrijf en ’s avond en in het week-
end door de timmerman. 

Ook voor de timmerman was het bo-
venin het bakje van de hoogwerker een 
hele toer. Het gevelbedrijf is inmiddels 
klaar met hun werk. Het ziet er weer 
fantastisch uit. Schoon en strak.

Intussen zijn de schilders ook begonnen 
met het schilderwerk aan de Priester 
Hendrikzaal en de pastorie. Dat knapt 
ook enorm op. Ook daar springt de 

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk Leimuiden/Rijnsaterwoude

Lief en leed

Overleden

4 juni  Gerda Klein-van der Weijden   73 jaar



22 23SAMENstromen • juli/augustus 2022    www.rkgroenehart.nl

Tijd van rust en ontspanning

Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan

Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen

Prachtige vergezichten tijdens wandelingen 

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uit gekeken

Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt

Hij is het die over ons leven waakt

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen

Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs

Actie Kerkbalans
Beste parochianen,
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij in 
mei/ juni gestart zijn met de Actie 
Kerkbalans. 

Deze actie met als thema ‘Geef van-
daag voor de kerk van morgen’ is 
via diverse uitingen onder uw aan-
dacht gebracht. Bekend zijn natuur-
lijk de berichtgevingen in dit blad, 
dorpsblad ‘De Brug’ in Oud Ade en 
de banners bij de bruggen van onze 
dorpen. 

Nieuw is dit jaar de huis-aan-huis verspreiding van een mooie 
kleurrijke flyer, waarin wij, naast aandacht voor de Actie Kerkba-
lans, ook vragen voor versterking van onze vrijwilligers(groepen), 
die actief zijn voor de kerk. De combinatie van mensen en 
middelen is nodig om de kerk van morgen te behouden en uit 
te bouwen! Wij hebben onze uiterste best gedaan om er een 
mooie flyer van te maken. Neemt u alstublieft de tijd om deze te 
lezen. Er zit vast wel iets voor u tussen.

Tenslotte maken wij u ook attent op de sticker die aangebracht 
is op de zelfbedieningswagen van onze en Uw Melkboer Yvo 
Spruit. Ook daar vindt u de informatie voor het doen van een 
donatie. Geweldig dat ook hij achter ons initiatief staat.

BCP Oud Ade/ Rijpwetering

Kerkwerken
Voor de schoonmaak van de kerk in Rijpwetering zijn we zoek 
naar een paar nieuwe vrijwilligers voor aanvulling/uitbreiding 
van 1 groep. Het gaat om ongeveer 4 ochtenden per jaar, 
een paar uur werken en daarna gezellig met elkaar koffie 
drinken. Voor info kun je mailen of bellen naar het secretariaat 
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl tel. 071-5018278 of Ria 
Alkemade tel. 071-5012205.

Secretariaat
In de zomervakantie van 11 juli t/m 19 
augustus is het secretariaat alleen op 
woensdagmorgen geopend. En in de week 
van 29 augustus zijn we alleen op maan-
dagmorgen open.

LOSZ gaat stoppen, maar 
kijkt dankbaar terug
Na een jaar lang zingen met drie kinderen, 
lukt het helaas niet langer om het kinder-
koor van Oud Ade en Rijpwetering in stand 
te houden. Ontzettend jammer! Wij kun-
nen terug kijken op prachtige jaren waarin 
wij o.a. met elkaar gezongen hebben in de 
tv-mis, meegedaan hebben aan de kerst-
film en vooral met veel plezier hebben 
gezongen. Alle kinderen die de afgelopen 
jaren hebben gezongen, hebben wij op 
een leuke wijze iets mee kunnen geven 
van onze kerk. Bedankt voor uw warme 
belangstelling in al die jaren.

Jolanda van Berkel

Eerste Heilige Commu-
nie 12 juni Genoeg liefde 
voor iedereen!

In de mooi versierde kerk van Rijpwetering 
hebben op zondag 12 juni Lisa, Tygo, Tom, 
James, Nova, Ralph, Daan en Dione hun 
Eerste Heilige Communie gedaan. Vooraf-
gaand aan deze mooie dienst hebben de 
kinderen een voorbereidend traject ge-
daan onder leiding van Jolanda van Berkel. 
Dit traject bestond uit 6 bijeenkomsten op 
zondag in de pastorie van Rijpwetering. 
Hierbij maakten de kinderen kennis met 

de woorden die gebruikt worden in de 
kerk, zoals bijvoorbeeld Amen en het Onze 
Vader. Ze leerden ook over de rituelen, 
zoals het kruisteken en de eucharistie. En 
natuurlijk over hoe de kerk ervan binnen 
uitziet, dit werd gedaan met een heuse 
speurtocht. Hierbij ontdekten de kinderen 
het Mariabeeld, het Tabernakel en de 
amicten van de pastoor. Op zondag 12 juni 
was de echte grote dag. Mooi gekleed en 
met veel familie in de kerk deden de bo-
vengenoemde kinderen onder leiding van 
pastoor Glas en pastor Hoogenbosch hun 
Eerste Heilige Communie. Het was natuur-
lijk best spannend zo’n volle kerk, maar 
alles verliep goed en zo ontvingen de com-
municanten voor de eerste maal de hostie 
en waren zij natuurlijk supertrots!
Dit mooie traject zullen Lisa, Tygo, Tom, 
James, Nova, Ralph, Daan en Dione mee 
gaan nemen in hun verdere leven. 

Heel erg bedankt,
Helen Tuitert-Van Goozen en alle ouders van 
de communicanten

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
12 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

26 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

9 augustus 9.00 uur Viering van woord en gebed. Voorganger is pastor 

 M. Hoogenbosch.

23 augustus 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

Lief en leed

Huwelijk 
In de H. Bavokerk te Oud Ade vindt op vrijdag 1 juli 2022 het huwelijk plaats van 
Erik Borst en Hayett Sulla.
Aanvang: 14.00 uur
Wij wensen Erik en Hayett een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

In de O.L.V. Geboortekerk te Rijpwetering vindt op vrijdag 8 juli het huwelijk plaats 
van Lars Castelijn en Rianne Rodenburg.
Aanvang: 14.30 uur
Wij wensen Lars en Rianne een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

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

Foto: LivingMemories Fotografie
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Van de BCP
Opvang vluchtelingen Oekraïne 
Sinds eind mei wordt de pastorie van de 
Mariakerk bewoond door vluchtelingen 
uit de Oekraïne. Wij  zijn heel blij dat we 
onderdak kunnen bieden aan twee fa-
milies met kleine kinderen. Zij zijn heel 
blij dat zij een “eigen” plekje hebben 
waar ze voor zichzelf kunnen zorgen. Er 
is veel werk verzet om de pastorie be-
woonbaar te maken en in te richten. 

Er is een buddy groepje opgericht die 
contact heeft  met de families en allerlei 
zaken met ze regelt. Zoals inschrijven 
bij de gemeente en een huisarts, bood-
schappen met ze doen, fietsen regelen, 
nog wat huisraad om te kunnen koken, 
een  zandbak voor de kinderen, noem 
maar op. Het is hartverwarmend te 
ervaren hoeveel mensen direct ja zeg-
gen als je hen vraagt te helpen. Bij deze 
dank ik alle mensen die zich hiervoor 
hebben ingezet.

Wilt u ons helpen? Neem dan contact 
met ons op!

Secretariaat Mariakerk verplaatst
De bewoning van de pastorie heeft best 
wat gevolgen voor iedereen die actief 
is in en rondom de Mariakerk. Zo is het 
secretariaat verplaatst naar de Petrus-
kerk. Onze administrateur Aad van Zoen 
is voortaan in de pastorie van de Petrus-
kerk te bereiken. Zijn telefoonnummer 
is hetzelfde gebleven. 

De vrijwilligers moeten voortaan door 
de sacristie naar binnen. De voordeur is 
in gebruik door de nieuwe bewoners. Bij 
het gebruik van de kerk voor uitvaarten 
of andere activiteiten kan niet zomaar 

gebruik worden gemaakt van de keu-
ken. In overleg is er nog wel een en 
ander mogelijk. Daarvoor kan contact 
worden opgenomen met de locatiebe-
heerder of de beheercommissie.

Samenstromen – Bedankt!
Bij de Samenstromen van juni hebben 
wij u gevraagd vrijwillig iets bij te dragen 
voor de kosten van het blad Samenstro-
men. Hartelijk dank aan alle parochia-
nen die een financiële bijdrage hebben 
overgemaakt! Mocht u er nog niet aan 
toegekomen zijn en wilt u ook graag 
bijdragen in de kosten van dit prachtige 
blad? U kunt uw bijdrage (advies 
€ 15,00) overmaken op NL32 RABO 
03011 28219 t.n.v H. Franciscus BCP 
R’Veen-OW-NW o.v.v. Bijdrage Samen-
stromen 2022.

Herbestemming Mariakerk
Bij het vorige blad heeft u de bijlage 
kunnen lezen over de voortgang van het 
herbestemmingsproces.
Wij hebben alle reacties vanuit de 
parochiekern verzameld en overge-
dragen aan het parochiebestuur. In de 
afgelopen weken hebben wij nog twee 
reacties ontvangen. Uw reacties zijn nog 
steeds welkom.

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vieringen in de week
Iedere maandag 07.00 uur  eucharistieviering m.u.v. 9 ,16 en 29 augustus

Iedere dinsdag 09.00 uur  eucharistieviering /m.u.v. 16 augustus. 

    Dan viering woord & gebed, 

    met pastor Hoogenbosch.

  

Lief en leed

Overleden
25 maart  Willem van Benten    70 jaar
12 mei  Hendrika Margaretha van Zanten-van der Voorn 77 jaar
13 mei  Jozef van der Meer    87 jaar
21 mei  Johannes Cornelis Klerks    90 jaar
27 mei  Apolonia Columba van Velzen – Koot  93 jaar
28 mei  Johanna Martina Hoogenboom – van der Vlugt 91 jaar
06 juni  Maria Christina Sophia van Eijk-Verbeij  74 jaar
09 juni  Elisabeth Johanna Hoogeveen-Overdevest  58 jaar
14 juni  Maria Petronella Stockmann-Alves  78 jaar

Huwelijk
In de H. Petruskerk te Roelofarendsveen 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.

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Werkgroep Gastvrijheid
De werkgroep Gastvrijheid is weer bij-
eengeweest. Er zijn ideeën uitgewisseld 
en uitgevoerd. Ik noem er een paar. 
Zo liggen er nu leesboeken en pren-
tenboeken bij de ingang voor de jonge 
kinderen. 
Handig voor de ouders om de kinderen 
even bezig te houden en leerzaam voor 
de kinderen. Wellicht kunnen we nog 
meer bedenken voor jonge gezinnen. Er 
zijn ook ideeën om de kerkgangers be-
ter te informeren met bijvoorbeeld een 
themawand in de hal of de beeldscher-
men in de kerk. Heeft u ideeën? Meld ze 
bij de pastoraatgroep.

John van Velzen

Van de pastoraatgroep
Zomertijd – komkommertijd?
Geen komkommertijd voor de pasto-
raatgroep, maar juist veel agendapun-
ten. In onze juni-vergadering keken we 
terug en vooruit. Terug onder andere 
naar de viering van het koperen pries-
terjubileum van pastoor Glas en vooruit 
bijvoorbeeld naar de Oranjeviering. Het 
jubileumfeest was echt een hoogtepunt, 
zowel de viering als het gezamenlijk 
koffiedrinken in de voortuin! Het oe-
cumenisch dauwtrappen op Hemel-
vaartsdag had echt een verbindende 
factor en over de Pinksternoveen vindt 
u een apart stukje. Voor de Kinderze-
genviering, zondag 29 mei, waren alle 
dopelingen van de afgelopen jaren, de 
communicantjes en jonge gezinnen uit-
genodigd. De aanwezige kinderen ont-
vingen de zegen en alle doopschelpjes 
zijn uitgedeeld. Het werd een gezellige, 
drukke viering, opgeluisterd door Little 
Stars. Na de viering was er ruimte voor 
ontmoeting en napraten. 

We keken ook vooruit: Voor alle vierin-
gen waarin Little Stars zingt, worden 
vanaf heden speciaal de jonge gezin-
nen uitgenodigd. Hierdoor kan het wat 
rumoeriger zijn tijdens de viering dan 
u wellicht gewend bent. Wij vinden 
het belangrijk da de kinderen al jong 
vertrouwd raken met de kerk. Zij zijn 

immers de kerk van de toekomst! We 
spraken ook over de zaterdagavondvie-
ringen. Deze worden in de Petruskerk 
minder bezocht dan de zondagse vie-
ringen. Tot een conclusie zijn we nog 
niet gekomen. Met het Oranjecomité is 
inmiddels ook een eerste overleg ge-
weest over de Oranje- of Kermisviering 
op zondag 18 september. In oktober 
verwachten we weer een gezamenlijke 
ziekenzalving te organiseren in Zorgcen-
trum Jacobus. Over concrete plannen, 
op welk vlak dan ook, verwachten we 
u in september te kunnen berichten. 
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën 
voor ons, mail dan naar pastoraat-
groep_roelofarendsveen@rkgroenehart.
nl  of doe een briefje in de ideeënbus.

Astrid de Haas

Vieringen Heilig Vormsel en 
Eerste Heilige Communie
Op  het moment dat u dit leest zijn de 
vieringen geweest. Echter, op het mo-
ment dat de vieringen plaats vonden, 
was de kopij al in geleverd. Dus staan er 
geen verslagen in dit nummer.

Pinksternoveen
Was u er ook bij? Een of meerdere 
vieringen van de noveen? Met elkaar 
negen dagen aaneengesloten samen 
vieren, van Hemelvaart tot Pinksteren 
en bidden om de komst van de Heilige 
Geest.

Vrijdagavond 27 mei werd in Rijpwete-
ring de eerste kaars van het noveenhart 
aangestoken. Aan het einde van de 
viering is het vuur, in de vorm van het 
noveenhart, symbolisch doorgegeven 
aan Leimuiden, waar zaterdagavond de 
tweede viering was. 

Zo vierden we ook in Hoogmade, Oud-
Ade en Roelofarendsveen, met de lezin-
gen van de dag als uitgangspunt. Samen 
baden en zongen we om de komst van 
de Heilige Geest, die steun en kracht 

geeft bij alles wat je vanuit Gods naam 
doet in het leven. Zoals onze diaken 
op eerste Pinksterdag zei: “De Heilige 
Geest is eigenlijk een cadeautje”. Durf 
je het aan te nemen, uit te pakken en 
je erdoor te laten leiden? U die bij de 
noveenviering(en) aanwezig was, mocht 
wellicht toen al iets van die Geest erva-
ren. 

Was u er niet bij dit jaar? Gun uzelf dan 
volgend jaar ook deze ervaring! U bent 
nu alvast van harte uitgenodigd.

Tineke van Hoorn & Astrid de Haas

Dauwtrappen
Donderdag 26 mei zijn vijfentwintig 
mensen om 07.00 uur naar de Petrus-
kerk gekomen voor een wandeling in de 
vroege morgen van Hemelvaartsdag. 
In een heerlijk zonnetje verzamelden 
zowel katholieke als protestantse gelo-
vigen zich om met elkaar te gaan wan-
delen. 

Op de trap van de kerk hebben we met 
elkaar gebeden en is Gods zegen ge-
vraagd over onze zintuigen, zodat we 
bewust konden wandelen. Het eerste 
deel hebben we in stilte gewandeld. Het 
was een mooie route, de zon schitterde 
op het water, de vogels zongen en de 
lucht was prachtig helder blauw. Net 
voor de Zuidhoek is het verhaal over de 
Hemelvaart van Jezus (uit Handelingen), 
voorgelezen uit de bijbel. Vervolgens 
hebben we met elkaar een lied gezon-
gen. 

Daarna hebben we onze weg vervolgd, 
weer terug naar de Petruskerk. Aldaar 
stonden de koffie en de thee klaar met 
voor iedereen een heerlijke plak kren-
tenbrood. Hierna was iedereen vrij om 
de viering van Hemelvaart bij te wonen, 
in een kerk naar keuze. 

Volgend jaar start het dauwtrappen 
bij de protestantse kerk en sluiten we 
aldaar ook met elkaar af in een oecume-
nische viering. Het was een heel goed 
begin van Hemelvaartsdag!

H. Petruskerk en H. Mariakerk Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen 
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Het Anker, aanlegplaats voor gezinnen 

We mogen terugkijken op een feestelijke maand juni met 
zeven vieringen rond de Eerste Heilige Communie en twee 
vieringen met het toedienen van het Heilig Vormsel. Daar is 
hard aan gewerkt door heel wat parochianen, jong en oud. 
Door corona werd het een jaar met dubbele groepen en op-
nieuw schakelen naar een vorm met minder contactmomen-
ten. Gelukkig kwamen we eruit met elkaar en met de hulp 
van extra mensen. Chapeau voor iedereen! Nu is het tijd voor 
ontspanning en even loslaten.

Toekomst
Het kernteam van Het Anker dat zich richt op de gezinnen en 
de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie én het Hei-
lig Vormsel zit echter niet stil en buigt zich over de komende 
jaren. Daarin zullen we te maken hebben met een kleiner 
pastoraal team, zie hierover de woorden van pastoor Glas op 
blz. 4. Hoe kunnen we dan verder met het Anker? Kunnen we 
in die toekomst het aanbod aan de gezinnen op een goede 
manier vorm en inhoud geven? Vinden we de mensen met 
gaven en talenten om hier leiding aan te geven? Kunnen we 
zorg dragen voor voldoende toerusting en begeleiding voor 
de vrijwilligers? Samen met de suggesties en opmerkingen die 
we kregen van de leiding van het voorbije jaar, hopen we tot 
een werkbare opzet te komen.

Bidden
Aan iedere volwassene in onze parochiefederatie willen we 
vragen om uw gebed. Om wijsheid en creativiteit, om geloof 
en vertrouwen dat we een plek weten te creëren, waar gezin-
nen kunnen aanleggen en groeien in geloof. Om parochianen 
die ja zeggen en willen leren om leiding te geven.

Pastoraal werkers, 
Marjo Hoogenbosch en Heleen Van de Reep

Missionaire Parochie
In de vorige Samenstromen heeft u iets over de brainstorm-
sessie kunnen lezen. Wat heeft de tweedaagse conferentie 
eind maart ons opgeleverd? Heel veel, teveel om direct te 
kunnen uitvoeren.
Een belangrijk gegeven is, dat wij met de H.H. Clara & Francis-
cus Parochiefederatie een belangrijke weg zijn ingeslagen.
Op weg naar groei en bloei. Een missionaire parochie is 
een kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt. Die 
mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de gelegenheid 
geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof en ze uitzendt 
buiten de muren van de eigen kerk om het evangelie te bren-
gen naar de randen van de samenleving. Deuren open dus, 
een warm welkom voor ieder.

De stuurgroep heeft in de afgelopen tijd veel overleg gehad 
met diverse Pastoraatsgroepen over het welkom in de kerk.
 
Mensen tot leerling maken en te laten groeien in geloof, hoe 
doe je dat? Alpha is hiervoor een mooie en inspirerende 
weg. Twee keer per jaar wordt Alpha verzorgd in de Clara & 
Franciscus, in het voorjaar en het najaar. Al heel wat mensen 
hebben in de afgelopen tijd in de Clara & Franciscus Federatie 
meegedaan. De stuurgroep denkt momenteel na over: Wat te 
doen na Alpha? Vervolg op Alpha vergt ook weer voorberei-
ding. Samen met het pastorale team probeert de stuurgroep 
richting te geven aan de omvorming tot missionaire parochie. 
Daar zullen wij de komende jaren aan werken.
 
Namens de stuurgroep,
Cor Rijkelijkhuizen

Alpha – We gaan dóór!
Gisteren was de laatste avond van Alpha in Leimuiden. We 
vroegen de deelnemers: Wat hebben jullie samen beleefd? 
Hier een greep uit hun gezamenlijke antwoorden:
•  Bij Alpha leer je de binnenkant van anderen kennen in 

plaats van de buitenkant.
•  Er is vertrouwen en openheid, voelbare warmte en veiligheid.
•  Het is eenvoudig, bijzonder en er is geen oordeel.
•  Alpha geeft duidelijke thema’s.
•  Geloof in Jezus is de basis
•  We worden geïnspireerd door de bloeiende filmpjes
•  We hebben goede gesprekken
•  We respecteren elkaars verhalen
•  Niemand dringt je iets op, je mag het zelf ontdekken.
•  Het geeft hoop! We hebben steun aan elkaar en bidden 

voor elkaar en voor de wereld.
•  Het is een feest van herkenning.
•  Het smaakt naar meer…..

Clara & Franciscus Verdieping

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Ik wil de begeleiders bedanken, de mensen die voor Alpha 
bidden en anderen die helpen om de gastvrijheid hoog te 
houden. We willen Alpha promoten in het weekeinde van 10 
en 11 september in alle vieringen in de Claraparochie. Oud-
deelnemers zullen zelf komen vertellen over hun ervaringen. 
Want bijna iedereen die meedeed, werd daar persoonlijk voor 
uitgenodigd. 

En we gaan we graag door! Dit najaar in Aarlanderveen, in het 
Achterom.. We willen beginnen op donderdag 15 september 
en eindigen op 15 december. De avonden beginnen om 19.30 
uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur. Wilt u eens zelf kij-
ken, meemaken wat Alpha is, voordat u besluit écht mee te 
doen? Op 15 september, heeft u daar vrijblijvend de gelegen-
heid voor!. Wilt u eerst meer weten? Een filmpje zien over 
Alpha? Ga dan naar de Website van de parochie: 
rkgroenehart.nl. En klik het plaatje Alpha aan. U kunt daar 
ook invullen dat u belangstelling hebt of mee wilt doen.
Tot de volgende Alpha?

Pastor Heleen van de Reep 

Heilige van de maand
De Martelaren van Gorcum

Heeft u weleens van de watergeuzen gehoord? Waar we nu 
over vertellen speelt in een tijd, dat er oorlog is tussen katho-
lieken en protestanten. Deze watergeuzen hielpen mee om 
heel ons land te veroveren voor het protestantse geloof. In 
de nacht van 26 op 27 juni van het jaar 1572 vallen ze de stad 
Gorcum aan. Wanneer ze de stad binnenvallen, nemen ze 
een groep priesters gevangen. Ze zaten in een toren van de 
stad. In deze toren dachten ze veilig te zijn. Een van de paters 
krijgt zijn eigen koord, dat hij draagt op zijn kloosterkleed om 
zijn nek. Ze slaan het touw over de kerkdeur heen en trekken 
de pater omhoog. Dan laten ze hem weer vallen. De overste 
van de paters overkomt hetzelfde. Ook hij wordt aan zijn nek 
omhooggetrokken. De priester raakt buiten bewustzijn. Met 
de vlam van een kaars wordt hij weer bij bewustzijn gebracht. 
De gevangenen worden in een schip geladen en naar Brielle 
gevaren. Daar worden ze in een dievenput gegooid. Later 
worden er nog andere priesters bij gegooid.

Een paar dagen later moeten ze bij Lumey komen. Ze worden 
verhoord. De overste van Twee andere paters komen op voor 
het allerheiligste Sacrament. Dat is de Eucharistie. Ze hadden 
natuurlijk kunnen zeggen, dat de Eucharistie maar onzin is. 
Of dat de paus helemaal niet zo belangrijk is. Deze priesters 
hebben hun geloof niet verloochend. Ze zijn, toen het moeilijk 
en gevaarlijk werd, trouw gebleven. In een turfschuur worden 
ze allemaal opgehangen. Zo stierven 19 martelaren voor hun 
geloof in de Eucharistie en de macht van de paus. In Den Briel 
en in Gorcum worden relikwieën van deze heiligen bewaard. 
Maar we kunnen hen ook bij ons thuis vereren door eerbied 
te hebben voor Jezus in het tabernakel. Wij vieren het feest 
van de martelaren van Gorcum op 9 juli. 

Goede God, wij mogen in U en in uw Zoon geloven. Wij willen 
geloven, dat Jezus altijd bij ons is in de Eucharistie. Help ons 
altijd te geloven, ook als mensen ons daarom uitlachen. Maak 
ons net zo dapper als de martelaren van Gorcum. Amen. 

Niels Vianen-Hofkens

Geloofsvraag 

Had Jezus ook vakantie?  
Jezus was vaak met zijn leerlingen onderweg, van de ene 
plaats naar de andere. Overal ontmoetten ze nieuwe 
mensen. Jezus, vertelde aan iedereen over Gods Naam 
en belofte: ik-zal-er-zijn. En over Gods uitnodiging aan de 
mensen: jij mag er zijn als mijn kind.

Overal waar ze kwamen, waren er mensen met vragen 
en wensen, met verhalen en zorgen, met pijn en ziekten. 
Steeds weer luisterde Jezus naar ze, genas de zieken en 
vertelde ze over de liefde van God en de Heilige Geest, de 
Helper. Ook waren er vaak andere rabbi’s en bijbelgeleer-
den die met Jezus wilden praten over God en de Bijbel. Zijn 
leerlingen hadden ook vaak vragen aan Jezus over wat Hij 
had gedaan of verteld. Er was altijd wel iets aan de hand.

Natuurlijk wilde Hij ook wel eens uitrusten van alle drukte, 
Maar Jezus ging niet op vakantie, naar een camping of naar 
het strand. Hij ging dan naar een stille plaats, waar bijna 
niemand kwam. Bovenop een berg of aan de rand van de 
woestijn. Daar was Hij alleen om uit te rusten, na te den-
ken en te bidden. Daarna kwam Hij terug om weer bij de 
mensen te zijn.

Heb jij straks vakantie? Rust maar uit, doe lekker niks en 
zeg “God, dank je wel.”

Pastor Marjo Hoogenbosch
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Zomervakantie!
Door: Saskia van de Ven-Vink

Zon, zon zomerse zon
Warme gouden luchtballon
Toverkleur en vrolijkheid
Zomer is de mooiste tijd

Ken je dat liedje? Vroeger zong ik het met het kinderkoor, 
altijd de laatste viering voor de zomervakantie. Misschien heb 
je al vakantie, of moet je nog even wachten. Ga je vanuit huis 
leuke dingen doen? Of ga je op vakantie? Wij gaan dit jaar 
naar Oostenrijk, daar hebben we allemaal heel veel zin in. 
Lekker wandelen en mooie avonturen beleven. Deze spraak-
water gaat over de zomer. Over op reis gaan, en dingen mee-
nemen.
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer met mooie avontu-
ren!

Psalm 121 - Een lied voor de reis naar Jeruzalem 
Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Daar komt mijn hulp vandaan. 
Daar is de Heer, hij helpt mij. 
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. 
Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
Hij slaapt nooit, hij let goed op. 
Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 

De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig. 
Er overkomt je geen kwaad, 
niet overdag en niet in de nacht. 

De Heer zal je steeds beschermen, 
het kwaad zal je niet raken. 
De Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.

Psalm 121 is een pelgrimslied. Een lied voor onderweg. Zo 
kunnen we het leven ook zien. Als een reis met allerlei avon-
turen. We zijn allemaal onderweg. Sommigen zijn al verder op 
hun reis door het leven en de kinderen die pas gedoopt zijn, 
zijn nog maar nauwelijks op weg. Wat zal het leven hen bren-
gen? Zal het een makkelijke reis zijn door het leven of zullen 
er ook bergen op de weg liggen? 
Op je levensreis krijg je ook hulp. Hulp van God, maar ook 
van je ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes. Maar mis-
schien ook wel van onbekende mensen. Zo is je leven ook 
een reis. 

Ik ga op reis..
en ik neem mee. Ken je dat spelletje? Wij doen het regelmatig 
in de auto. Eén van de spelers start het spel door te zeggen: 
"Ik ga op reis en ik neem mee...." en dan iets te noemen wat 
hij mee zou nemen op reis, bijvoorbeeld een tandenborstel. 
De volgense speler neemt het over en wil bijvoorbeeld graag 
een knuffelbeer meenemen. Hij zegt dan: "Ik ga op reis en ik 
neem mee... een tandenborstel en een knuffelbeer." De vol-
gende gaat verder en wil bijvoorbeeld een koffer meenemen. 
Hij zegt: "Ik ga op reis en ik neem mee: een tandenborstel, 
een knuffelbeer en een koffer."

Als iedereen geweest is, kun je gewoon met de eerste speler 
doorgaan. Wie een fout maakt, is af. Je kunt het spel dan 
stoppen, opnieuw beginnen, of doorgaan zonder de speler 
die af is, totdat er uiteindelijk nog maar één speler over is.

Hoeveel dingen kun je onthouden?

Algemeen
Clara & Franciscus   Algemeen 

Dank voor de felicitaties
Op 21 mei was het precies 12,5 jaar geleden dat ik door Mgr. 
van Luyn tot priester werd gewijd. 

De tijd gaat snel, en de jaren zijn voorbijgevlogen. Anderzijds 
is er toch wel heel veel gebeurd in die jaren die ik in onze ge-
loofsgemeenschappen als priester mocht dienen. Ik kijk met 
veel dankbaarheid op die jaren terug en had ze niet willen 
missen. Ja, er waren en zijn natuurlijk de nodige uitdagingen. 
Maar de mooie momenten steken er met kop en schouders 
bovenuit. 

In het weekend van 21 en 22 mei werd ik door velen van u 
verrast tijdens vieringen in huize Jacobus, Hoogmade en met 
name in de Petruskerk. Ikzelf had m’n jubileum zorgvuldig 
geheimgehouden; die aandacht hoefde van mij niet. Toch 
waren er een paar parochianen die het wisten en een feest 
hadden georganiseerd. Ja, een hele verassing, maar toch wel 
erg mooi. Ik heb het gewaardeerd. 

Ik wil u daarom allemaal heel hartelijk danken voor alle feli-
citaties die ik heb ontvangen. Ik hoop nog lang uw pastoor te 
mogen zijn!

Pastoor Jack Glas

Jaarlijks fietstocht Nieuwkoop 
De komende weken breekt een periode van rust aan. Neder-
land schakelt een tandje terug ... de kinderen mogen genieten 
van hun lange zomervakantie, de pappa's en mamma's ne-
men hun welverdiende vakantiedagen op, we hebben meer 
tijd voor elkaar ... en we genieten van de lange zomeravon-
den. Al met al een hele mooie tijd voor rust en bezinning. Ook 
voor de leden van het Activiteiten Comité is het dan even rust. 
En in september starten we onze activiteiten weer op. Onze 
eerste activiteit is op zondag 11 september. Dan organiseren 
we de jaarlijkse fietstocht "Samen uit op de fiets". De tocht 
van circa 35 km is geschikt voor jong en oud en voert ons 
door de mooie omgeving rond Nieuwkoop. U kunt de tocht 
gezellig op eigen tempo met vrienden en kennissen, kinderen 
en kleinkinderen fietsen. Onderweg hebben we natuurlijk een 
mooie controlepost en we finishen bij De Shelter, het clubhuis 
van de scouting. 

Daar kunt u gezellig onder het genot van een drankje, een 
pannenkoek en een sateetje, bijkletsen. Hebt u zin in een 
leuke gezellige fietstocht? U bent van harte welkom! Start is 
tussen 11.00 en 13.15 uur vanuit De Pastorie, Dorpsstraat 35, 
Nieuwkoop. Kosten van deelname zijn 3 euro voor een vol-
wassene en 1 euro voor een kind t/m 15 jaar. 

En lijkt u dat fietsen niets, of komt het niet helemaal uit ... of 
heeft u wat fysieke ongemakken..... Geen probleem. We vin-
den het ook leuk als u rond een uurtje of 14.30 bij De Shelter 
aan komt waaien. Daar kunt u gezellig bijkletsen met de deel-
nemers en anderen ontmoeten. Wij maken graag een plaatsje 
voor u vrij.

Voor nu geniet van de vakantie... Graag tot 11 september!

Hartelijke groet,
Riet, Elly, John, Marc en Arjan

Ontmoeten

Ontmoeten is de stap durven zetten,

Je ware gezicht durven tonen,

Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven

En je vertrouwen aan iemand schenken,

Weten dat je geborgen bent.

Ontmoeten is niet veel vragen stellen,

aandringen of uitpluizen,

beslag leggen of veroordelen.

Ontmoeten is nooit ‘moeten’

Het is aanvoelen, luisteren, stil worden.

Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven.

Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht,

Niet meer verbergen,

Je moet ze niet langer alleen dragen,

Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt.

Erik Stijnen
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 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
2 juli

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen 

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas 

zondag 
3 juli

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

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

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

zaterdag
9 juli

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

zondag 
10 juli

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

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

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

zaterdag 
16 juli

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

zondag 
17 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas 

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

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

zaterdag 
23 juli

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

zondag 
24 juli

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. van Paassen 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild  

11.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

zaterdag 
30 juli

zondag 
31 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. van Paassen 

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

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

wekelijks Iedere woensdag eucharistie-
viering om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering om 19.00 uur Iedere donderdag eucharistie-viering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken 
eucharistieviering om 9.00 uur, 
afwisselend op woensdag en vrijdag

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

JULI 2022

Elke zondag om 9.15 uur is er live een uitzending van een van de vieringen uit onze federatie op het YouTube-kanaal 
tv.rkgroenehart.nl.
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 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

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

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

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

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

HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
6 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. van Paassen 

zondag 
7 augustus

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen  

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

zaterdag 
13 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• Maria ten hemel opneming 
(Lourdesgrot)
• Bisschop Mgr Van den Hende 

zondag 
14 augustus

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• B. van Paassen 

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

zaterdag 
20 augustus

zondag 
21 augustus

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

zaterdag
27 augustus

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

zondag 
28 augustus

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken 
eucharistieviering om 9.00 uur, 
afwisselend op woensdag en vrijdag

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

AUGUSTUS 2022

Elke zondag om 9.15 uur is er live een uitzending van een van de vieringen uit onze federatie op het YouTube-kanaal 
tv.rkgroenehart.nl.
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Kapelaan B. van Paassen 
Aarlanderveen, Nieuwkoop en 
Leimuiden 
kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl 
Tel: 06-30678369 
Maandag niet beschikbaar 

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

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

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

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

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.

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
2 juli

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• LOSZ
• Koffie na de viering
• Th. Dingjan 

zondag 
3 juli

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

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

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

zaterdag
9 juli

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

zondag 
10 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• B. van Paassen  

zaterdag 
16 juli

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

zondag 
17 juli

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. van der Bie  

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

zaterdag 
23 juli

zondag 
24 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

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

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Parochiaanvoorganger  

zaterdag 
30 juli

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen
  

zondag 
31 juli

11.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas  

wekelijks Iedere donderdag eucharistie-
viering om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

 

JULI 2022

Wat wij lezen op de zondagen 
in juli 

3 juli 
14e zondag 
eerste lezing: Jess. 66,10-14c
tussenzang: Psalm 66
tweede lezing: Gal. 6,14-18
evangelie: Luc. 10,1-12.17-20 of 
10,1-9

10 juli 
15e zondag
eerste lezing: Deut. 30,10-14
tussenzang: Psalm 69
tweede lezing: Kol. 1,15-20
evangelie: Luc. 10.25-37

17 juli 
16e zondag
eerste lezing: Gen. 18,1-10a
tussenzang: Psalm 15
tweede lezing: Kol. 1,24-28
evangelie: Luc. 10.38-42

24 juli
17e zondag 
eerste lezing: Gen. 18,20-32
tussenzang: Psalm 138
tweede lezing: Kol. 2,12-14
evangelie: Luc. 11,1-13

31 juli
18e zondag
eerste lezing: Pr. 1,2;2,21-23
tussenzang: Psalm 90
tweede lezing: Kol. 3,1-5.9-11
evangelie: Luc. 12,13-21



37SAMENstromen • juli/augustus 202236     www.rkgroenehart.nl

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

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

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

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

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

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.

Sint Jan de Doperkerk  
Leimuiden

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
6 augustus

zondag 
7 augustus

9.15 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Th. Dingjan 

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

zaterdag 
13 augustus

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

zondag 
14 augustus

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch 

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

zaterdag 
20 augustus

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

zondag
21 augustus

11.15 uur
• Eucharistieviering
• A. Vijftigschild 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• Koffie na de viering
• A. Vijftigschild 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas 

zaterdag 
27 augustus

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
28 augustus

9.15 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen 

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

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

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering om 
19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag om 9.00 
uur

 

AUGUSTUS 2022

Wat wij lezen op de zondagen 
in augustus 

7 augustus 
19e zondag
eerste lezing: Wijsh. 18,6-9
tussenzang: Psalm 33
tweede lezing: Heb. 11,1-2.8-19 of 
1-28-12
evangelie: Luc. 12,32-48 of 35-40

14 augustus
20e zondag
eerste lezing: Jer. 38,4-6.8-10
tussenzang: Psalm 40
tweede lezing: Heb. 12,1-4
evangelie: Luc. 12,49-53

21 augustus
21e zondag
eerste lezing: Jes. 66,18-21
tussenzang: Psalm 117
tweede lezing: Heb. 12,5-7.11-13
evangelie: Luc. 13.22-30

28 augustus
22e zondag
eerste lezing: Sir. 3,17-18,20.28-29
tussenzang: Psalm 68
tweede lezing: Heb. 12,18-19.22-24a
evangelie: Luc. 14.1.7-14
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Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

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. 6 (september 2022) kunt u uiterlijk op 15 
augustus aanleveren bij uw lokale redactie. Het blad 
verschijnt omstreeks 2 september.

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

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

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

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

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

Noorden - H. Martinuskerk -
Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97  
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. 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: 
dehaasonline@ziggo.nl  
jstegehuis@hetnet.nl

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

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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

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

In oktober 2023 is er in Rome een kerkvergadering met als 
thema “Voor een synodale kerk: Communio, Participatio en 
Missio”. Bisschoppen uit de gehele wereldkerk zullen voor 
deze vergadering (genaamd synode) samen komen rond de 
paus en bespreken hoe de Kerk stappen kan zetten om de 
gemeenschap (Communio) rond Christus te versterken, gelo-
vigen actiever deel te laten nemen aan de kerkgemeenschap 
(Participatio) en bij te dragen aan de zending (Missio) van de 
kerk. 

Dit synodaal proces is een initiatief van onze paus om vooral 
te luisteren naar elkaar op onze gezamenlijke pelgrimstocht 
als Kerk en zo op het spoor te komen wat de Heilige Geest 
ons in deze tijd duidelijk wil maken. Om te onderscheiden 
welke richting Christus met Zijn kerk uit wil gaan. De Geest is 
werkzaam in ieder mens en in het bijzonder in ieder die zijn 
leven verbonden heeft met Christus en Zijn kerk. 

Dialoog, met elkaar en onze omgeving. Niet zozeer om de 
ander te overtuigen, maar om te delen wat ons beweegt in 
de Kerk. Waar wij troost, steun en liefde ervaren of pijn aan 
hebben, wat ons inspireert en hoop geeft of ontmoedigt, wat 
ons rust en vrede brengt of onrust, wat ons ingegeven wordt 
of verwart. Waar ons geloof vreugdevol is of dor. Alleen door 
dit met elkaar te delen en actief te luisteren kan de volgende 
stap gezet worden, de onderscheiding. 

Eind 2021 is aan alle bisdommen in de wereld dan ook ge-
vraagd inbreng aan te leveren voor deze synode en ook in 
ons bisdom zijn vele gesprekken gevoerd. Het resultaat is 
inmiddels verwerkt in een eindverslag dat te vinden is op de 
website van ons bisdom:
www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/
diocesaan-verslag-voor-de-bisschoppensynode-voor-een-
synodale-kerk

Belangrijke thema’s die hieruit naar voren komen:
• De gesprekken zelf, het spreken en luisteren naar elkaar 

over geloof, over de Kerk is in zichzelf al heel waardevol en 
vergroot de betrokkenheid.

• Het samen vieren, ontmoeten en verdiepen van het geloof 
is wezenlijk. Dit is de basis, zonder dit kunnen wij niet en 
ieder mens moet zich dan ook welkom weten hierbij aan te 
sluiten. 

• Deze basis moet zich ook altijd vertalen naar concrete 
daden van liefde. Het mag niet bij liturgie en ontmoeting 
blijven. Dienende inzet van de gemeenschap, van de Kerk 
in een wereld met zoveel noden is onze evangelische op-
dracht. 

• In een wereld waar mensen overspoeld worden met (des)
informatie en meningen is het belangrijk dat de Kerk zicht-
baar en hoorbaar is. De vreugdevolle boodschap van het 
evangelie is hard nodig in onze samenleving en het pu-
blieke domein.

• Voor de toekomst van de kerk is het belangrijk dat wij ook 
echt samen op weg zijn als gelovigen. De Geest schenkt 
vele gaven en charisma’s en de Kerk heeft deze hard no-
dig. Iedere gelovige is op zijn/haar manier geroepen bij te 
dragen aan de opbouw van de kerk.

Ook de andere bisdommen van Nederland hebben inmiddels 
het eindverslag gepubliceerd (te vinden via bijgaande web-
site: https://www.rkkerk.nl/bisdommen-publiceren-hun-dioce-
sane-verslagen-voor-de-synode/). Het mooie is dat in al deze 
verslagen veel van bovengenoemde thema’s ook prominent 
naar voren komen. 

Onze bisschoppen zullen de komende maanden dan ook ge-
bruiken om als Nederlandse kerkprovincie een gezamenlijke 
inbreng op te stellen voor de volgende fase van dit proces, 
een bijeenkomst op Europees niveau. En zo zal stapsgewijs 
toegewerkt worden naar een synode met inbreng vanuit de 
gehele wereld, inclusief ons eigen bisdom.

Arno Aardoom, stagiair en priester in opleiding

Bijdrage bisdom Rotterdam aan synodeConnect
Engage
InspireInspire

Toolkit GET  INSPIRED
GET  CREATIVE

Journey ingTogether .o rg
(C l i ck  on  Commun ica t i on  Resources )
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JONGEREN
RKJ Aarlanderveen

RKJ is de afkorting voor Rooms Katholieke Jongeren. Nu is je 
eerste gedachte misschien dat dat wel een heel vrome club 
mensen moet zijn als ze zich als clubje RKJ noemen. Maar 
dat valt reuze mee!

Wel is het een jongerengroep die nu nèt even iets meer wil 
dan alleen in het weekend naar de kerk gaan. Niet dat het 
kerkbank-klevers zijn; ze slaan ook weleens een weekendje 
over. Het zijn jongeren van deze tijd en deze omgeving met 
een school-/studentenleven of met een (drukke) baan; van 
fotograaf tot IT, van bouwkundige tot mensen met ‘groene 
vingers’ of voor de klas. Eén ding hebben ze gemeen: ze 
willen iets meer leren over of doen met en vanuit het geloof. 
Dat is in de wereld van vandaag toch soms wel een beetje 
lastig. Alles kan en mag in onze samenleving, maar zodra 
het over het geloof gaat heet dat ineens een privézaak te 
zijn waar je het liefst niemand mee moet lastig vallen… 
Maar wat nu als je jong en gelovig bent of als je vragen over 
leven en/of geloof hebt…? 

Misschien ben jij iemand, of ken jij iemand, die al kortere 
of langere tijd de -stille- hoop heeft dat je iemand ontmoet 
met wie je zonder problemen kan praten over wie God voor 
jou is of hoe je kunt omgaan met jou levensvragen. Dan is 
de RKJ voor jou een goede plek om dat te ontdekken!
Voel je vrij om een keer aan te waaien! 

We komen bijna altijd op de derde vrijdagavond van een 
maand om 20 uur samen in ’t Achterom, de ruimte achter 
de RK-kerk van Aarlanderveen, Noordeinde 24. Deel uit 
maken van de groep is gratis. Voor wie dat wil beginnen we 
met een Eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk.
Wil je er zeker van zijn dat het doorgaat bel dan vooraf even 
met Patrick tel. 06-81845272 of kapelaan Van Paassen 
tel. 06-30678369.

Alpha Youth in Roelofarendsveen
Fun Food Friendship Faith
Plezier, eten, vriendschap en geloof, dat is Alpha Youth. 

Interactieve bijeenkomsten waarin jon-
geren van 13 t/m 18 jaar met elkaar in 
gesprek gaan over het leven en geloof. 
De cursus zit vol humor en diepgang 
en geeft je het gevoel dat je samen op 
avontuur bent. “Ik heb nu leeftijdsgeno-
ten waarmee ik serieus over het geloof 

kan praten.” zegt Inez (17 jaar) uit Schoonhoven.

Hoe ziet Alpha Youth eruit?
Alpha Youth duurt tien weken een avond en een weekend. 
Een avond begint met een gezellige en lekkere maaltijd! 
Na het eten kijken we een filmpje over het onderwerp van 
die avond. Daarna praten je in kleine groepjes met elkaar 
door. 

Wat voor thema’s zijn er?
Leven: Is er meer? – Jezus: Wie is Jezus? – Kruis: Waarom 
stierf Jezus? – Geloof: Hoe kun je geloven? – Bidden: waar-
om en hoe? – Bijbel: waarom en hoe? – Heilige Geest: Wie 
is de Heilige Geest en wat doet Hij? – Kerk: Hoe zit het met 
de kerk? 

Waar en wanneer?
Het is in de pastorie, naast de kerk, Noordeinde 187.
We beginnen eind september. Als je wilt meedoen, 
stuur dan een berichtje naar mij, tel. 06-83061193 
m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl. We zoeken samen naar 
geschikte datums.

Pastor Marjo Hoogenbosch

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


