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Clara & Franciscus federatie

FRANS & KLAAR

Van de redactie
September: Hoewel het zomerweer nog aanhoudt gaan we weer van start:
op school, op het werk en in de kerk. In deze editie van Samenstromen
kunt u veel lezen over alle activiteiten die weer worden opgepakt in het
najaar. De gastvrije federatiekerken staan weer open voor u, dus wees
welkom! Tijdens de vieringen en tijdens alle activiteiten daar omheen.
Veel leesplezier gewenst!
Namens de centrale redactie
Josine Verhagen-van Velzen en Marieke van Gelderen

Lied
Tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar vroeger toen ik als zeeverkennertje op kamp ging werd
's avonds het avondgebed gebeden door de meereizende aalmoezenier, een van de kapelaans van
de parochie die het jeugdwerk in zijn takenpakket
had. Hij ging altijd mee, de hele week met elke
dag een mis in de kapeltent. Had hij ook eens een
leuke week! Na het avondgebed zongen we met zijn allen uit volle borst in het
Gregoriaans (‘wat is dat ?’, zou de tegenwoordige scout vragen) het ‘In manus tuas’.
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‘In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum.
Redemisti nos Domine, Deus veritatis.’
‘In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Gij hebt ons bevrijd Heer, God van de waarheid.’
Ik heb het lied altijd voluit meegezongen omdat ik het mooi vond. En de rest van
de troep trouwens ook! En dat voor jongens van 12 tot 18 jaar. Moet je nu niet mee
aankomen. Maar tegenwoordig zijn er andere dingen waar ze warm voor lopen.
Ook niks mis mee.
Heel veel later zong ik het ‘In manus tuas’ eens op een vakantie met een collega
verkennersleider van vroeger die het lied ook kende. Nostalgie! We waren in de
binnenlanden van Turkije en bezochten een van de vele grotten. Heel mooi gebied.
Het heet de Valley of the Monks (de vallei van de monniken. Géén monnik gezien!!)
Er was één grot die vroeger dienst had gedaan als kerk. Je kon er alleen via een
wankel laddertje in. Die grot had een schitterende akoestiek. We oogsten applaus
van de luisterende toeristen die we even niet gezien hadden.
Het succes was eerder te danken aan de akoestiek dan de kwaliteit van onze
stemmen, maar toch leuk nietwaar?
Gingen we er beter van slapen op die kampen waar we het zongen? Ik dacht
van wel. Of was het de ‘andere’ vanzelfsprekende discipline, die in de vijftiger
jaren nou eenmaal gewoon was, waardoor we braaf gingen slapen?
Pas later toen ik de vertaling las en het tot mij door liet dringen begreep ik
ook waarom wij het zongen.
Rob Aupers

Pastoraal

Samenwerken in Zijn Naam!

Nu voor de meeste mensen de
vakantie erop zit, beginnen we
hopelijk met enthousiasme aan
wat op ons pad komt of van ons
wordt gevraagd. Veel van de dingen gaan ongemerkt en zonder
moeite weer als vanouds, andere
zaken kosten méér aandacht en
energie.
Het kan aan mij liggen, maar ik krijg de
indruk dat er, nu Corona voor kortere
of langere tijd zich redelijk rustig houdt,
wel steeds méér zaken om aandacht en
energie vragen. De oorlogen in de wereld
vragen veel negatieve energie, kosten
mensenlevens en brengen veel mensen
op de been om hun heil ergens anders te
zoeken of juist te helpen waar men kan.
De opvangcapaciteit in de asielzoekerscentra in Nederland schiet tekort, er is een
neerslagtekort, een dreigend gastekort, de
opwarming van de aarde houdt ons bezig,
er wordt gevraagd om aandacht voor het
milieu en ook het stikstofbeleid houdt de
gemoederen danig bezig. Ook is er veel,
al dan niet terecht, wantrouwen over en
weer; wat ook veel energie slurpt. Alles
valt of staat met een oprechte houding en
eerlijke communicatie. Daar moeten we
samen aan werken!
Langs de doorgaande wegen zie ik naast

veel omgekeerde vlaggen ook kreten en
spreuken staan als ‘Den Haag, een hek er
omheen; ze eten maar steen’ en: ‘Papa,
kan ik later nog wel boer worden?’. Het
raakt veel mensen buiten en in het Groene
Hart tot in het diepst van hun gedroomde
bestaan, het raakt óns! En waar we ons
geraakt voelen, reageren we met opmerkingen vanuit ons hart, met vragen ook.
Veel oprechte vragen!
Soms krijg ik vanwege al deze gebeurtenissen die eveneens oprechte vraag: ‘Denkt u
niet dat het einde der tijden is aangebroken?’ Daarmee verwijst de vraagsteller, al
dan niet bewust, naar het boek, met de
toch vaak moeilijk uit te spreken naam,
‘Apocalyps’ (Openbaring). Een vraag die
door alle eeuwen heen heeft geklonken
bij een opeenhoping van ellende, pandemieën, oorlog, honger en dorst. Al zijn de
woorden óók op onze tijd en samenleving
van toepassing, het boek Openbaring gaat
meer nog over het einde van het Oude
Verbond. Jezus had bij leven voorspeld dat
geen steen op de andere steen zou blijven
staan (Mat. 24,2); daarmee verwijzend
naar Jeruzalem en de Tempel die beide
een paar decennia later zouden worden
vernietigd.
Met Jezus begint God een nieuw Verbond.
Die woorden klinken in de zo geheten
instellingswoorden bij de consecratie: ‘Dit
is de beker van het Nieuwe altijddurende
Verbond. Dit is Mijn bloed (hiermee zegt

Jezus: Dit is Mijn leven’) dat voor u en alle
mensen wordt vergoten tot vergeving van
de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken’. God is samen met ons in de persoon
van Jezus in Zijn Naam iets nieuws begonnen. Durven wij God te vertrouwen? Ik
hoop van harte van wel!
Jezus vraagt ons te geloven in God en in de
Blijde Boodschap. Hij reikt ons daarbij een
samenvatting van de Tien Geboden aan,
een soort grondwet om goed samenleven
mogelijk te maken: ‘Heb God lief met heel
je hart, met heel je ziel, met al je kracht en
al je verstand en heb je naaste lief als jezelf’. Dát is zijn opdracht aan alle mensen
die na Jezus komen en die willen werken
aan een betere wereld; een wereld die gericht is op SAMEN-werking. De boodschap
van Jezus is: Kijk over de grenzen van je
eigen ik (lees ook: geloofsgemeenschap)
naar wie je vanuit jezelf voor de ander
kunt zijn.
Zó mogen we proberen samen het nieuwe
werkjaar in te gaan. Op weg te gaan en te
ontdekken hoe we naar beste kunnen ons
geloof kunnen beleven èn uit te dragen
vanuit de situatie zoals die is, met onze
beperkingen en vooral onze mogelijkheden. Laten we elkaar zoeken èn vinden om
sámen de weg te gaan die voor ons ligt in
het vertrouwen dat God met ons is, alle
dagen van ons leven!
Kapelaan Van Paassen
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Clara & Franciscus Parochiefederatie

De toekomst van de kerkgebouwen in de Clara-parochie
Hoe gaan we in onze parochie op een zorgvuldige wijze de
discussie en besluitvorming vormgeven over de toekomst
van de kerkgebouwen? Met dit artikel wil het parochiebestuur u bijpraten over dit onderwerp. Een onderwerp dat
ons allen aangaat en raakt.
Eerst dit. We zien in de parochie een steeds verdere afname
van het kerkbezoek en afname van het aantal toegediende
sacramenten. In financieel opzicht is er structureel jaarlijks
een tekort van ongeveer € 200.000,-. Tegen deze achtergrond
heeft het parochiebestuur in goed overleg met de beheercommissies in 2020 een “Visie op de kerkgebouwen” vastgesteld. De kern hiervan: voor de periode 2020 – 2030 voeren
we een tweesporenbeleid.
1. We houden zolang mogelijk alle kerken open
2. We versterken waar mogelijk de vitaliteit van de kerken
Door deze benadering kunnen we in de loop der jaren veel
gegevens (“data”) verzamelen. Die data leveren ons vervolgens bruikbare inzichten op waarmee onderbouwde besluiten genomen kunnen worden voor de toekomst van onze
parochie.
Data verzamelen
Een belangrijke bron voor dataverzameling is de zogenaamde

bezoek loopt terug en zal door de vergrijzing nog verder afnemen. Het aantal toegediende sacramenten is steeds minder.
Bijzondere vieringen worden doorgaans goed bezocht.
• Alle kernen hebben een tekort op de jaarrekening. Het onderhoud wordt volledig betaald uit de reserves. Financieel
gezien kan de parochie nog wel enige jaren vooruit, maar
het vermogen van de parochie(kernen) zal sterk afnemen.
• Alle beheercommissies zien in dat op den duur een of meer
kerken gesloten moeten worden, maar komen ook met
argumenten waarom hun eigen kerk zo lang mogelijk open
moet blijven en (na verbouwing) open kan blijven.
Overleg parochiebestuur met de
beheercommissies in de kernen
De resultaten van de vitaliteitsmonitor zijn besproken in
een overleg parochiebestuur – beheercommissies. In het
overleg kwam de behoefte van de beheercommissies naar
voren aan een duidelijke koers voor de lange termijn. De
onzekere situatie van dit moment werkt belemmerend, omdat het niet verantwoord is om grote investeringen, zoals
restauraties en verduurzaming, te doen in gebouwen die
wellicht toch gesloten gaan worden. Tevens werd het parochiebestuur verzocht om een versnelling aan te brengen en
meer richting en sturing te geven aan het proces van sluiting van kerkgebouwen. Het parochiebestuur neemt deze
handschoen op.
Te ondernemen actie
Hoe jammer ook, maar we kunnen in de toekomst niet alle
zes kerken van de Clara-parochie openhouden. Het parochiebestuur zal daarom in overleg met het bisdom Rotterdam een
project opstarten met als doel een verantwoord besluit te nemen welke kerken openblijven en welke kerken sluiten, zodat
in kerken die open blijven geïnvesteerd kan worden en voor
de andere kerken gezocht kan worden naar nieuwe functies.
De begraafplaatsen blijven in alle kernen open.

vitaliteitsmonitor. In 2021/2022 is gemonitord door de lokale beheercommissies en pastoraatsgroepen. Zij hebben
bijzonder veel gegevens aangedragen over de situatie in hun
kern. Waardevolle informatie over onder meer kerkbezoek,
sacramenten, aantal en taken van vrijwilligers, ondernomen
initiatieven om de vitaliteit van de Geloofsgemeenschap te
versterken etc.
Uitkomsten van de vitaliteitsmonitor 21/22
Kort samengevat is dit het beeld:
• De vitaliteit in de kernen is nog tamelijk hoog, maar staat
toch in enkele kernen al behoorlijk onder druk. Het kerk
4

www.rkgroenehart.nl

Uw betrokkenheid en inbreng hierbij is van groot belang. Gedacht wordt aan de vorming van een werkgroep bestaande
uit bestuursleden + beheercommissieleden en aan de vorming van een klankbordgroep waarin vanuit elke kern enkele
parochianen zitting hebben. Wij werken dit verder uit en komen later dit jaar met meer informatie naar u toe.
Reacties op dit artikel mogen naar info@rkgroenehart.nl.
Alle reacties zullen wij beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de parochie H. Clara,
W. Schildwacht, vice-voorzitter
C.C. van der Meer, secretaris
G.H.J. van der Hoorn, penningmeester

Vieren
Vieren
Hulptroepen

Lief een Leed

In vieringen zien we verschillende mensen actief. Meestal één of,
bij belangrijke feesten, soms meerdere personen van het pastoraal team die voorgaan in de viering. Zij zijn door de bisschop
gezonden om leiding te geven aan de geloofsgemeenschappen
die aan de zorgen van het pastoraal team in gezamenlijkheid zijn
toevertrouwd. Gelukkig worden zij ook bijgestaan door emeriti
pastores en parochiaanvoorgangers die zich met ziel en zaligheid
inzetten om de Blijde Boodschap te laten klinken als er geen lid
van het pastorale team beschikbaar is.

Omzien

Naast de voorganger ziet u verschillende andere mensen actief
op en rondom het priesterkoor, ieder met een eigen taak en
verantwoordelijkheid.
In onze parochiefederatie zien we misdienaars en acolieten om
de priesters te assisteren bij het vieren. Een veelzijdige taak die
niet zómaar uitgevoerd kan worden. Dat vraagt enige oefening
en vertrouwdheid met alle onderdelen van een viering.
Ook zien we lectoren. Zij spreken de Bijbelverhalen, de voorbede
en eventuele mededelingen voor ons uit.

Anker

Iemand die in de viering vaak minder opvalt maar ook enorm
belangrijk werk verricht is de koster. Hij of zij opent de kerkdeur,
zorgt dat alles klaar staat, dat de juiste kleding klaar hangt en
verricht allerlei hand- en spandiensten om de betreffende viering
zo goed mogelijk te laten verlopen.
Zoals een koor meestal wekelijks repeteert om de zang zo mooi
mogelijk te verzorgen, zo hebben in het afgelopen jaar de misdienaars en acolieten getraind om hun taken zo goed mogelijk te
vervullen.
In navolging hiervan zullen we in het komende werkjaar ook de
kosters en lectoren aanbieden om te groeien in hun activiteiten.
Niet omdat het moet, maar wie actief is doet zijn of haar taak nu
eenmaal graag zo goed mogelijk. Dat lukt het gemakkelijkst als je
weet hebt van het wat, waarom en hoe. Daarin willen wij ze steunen. Misschien is één van deze taken ook iets voor jou/u…?
Kapelaan Van Paassen

September is een feestmaand
Wist u dat? De kerk viert in september viermaal een feest. Komt u
deze dagen naar de kerk?
8 september: Maria Geboorte
(9.00 uur Nieuwkoop, 19.00 uur Leimuiden)
Tezamen met Jezus en de H. Johannes de Doper behoort zij tot
de weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht.
Paus Sergius I voerde het in voor de kerk van Rome en in de 11e
eeuw was het verspreid over de gehele kerk.

Clara & Franciscus Vieren
14 september: Kruisverheffing
(9.00 uur Aarlanderveen, 19.00 uur Langeraar)
De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat
terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in
Jeruzalem op 13 september 335. Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens de traditie Jezus
geleden had - aan het volk getoond.
21 september: H. Apostel Mattheus
(9.00 uur Aarlanderveen, 19.00 uur Langeraar)
Mattheus behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij
woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Toch laat Jezus
zijn oog op vallen op Levi, wanneer Hij hem aan zijn geldtafeltje
passeert en zegt tegen hem: "Kom, volg mij." En hij stond op en
volgde Hem.
29 september: de aartsengelen Gabriel, Michaël en Raphael
(9.00 uur Nieuwkoop, 19.00 uur Leimuiden)
Gabriël is het meest bekend geworden door zijn rol in het
Nieuwe Testament. Hij kondigt de geboorte aan van Johannes de
Doper. Ook kondigt hij aan Maria aan dat zij zwanger is van het
Christuskind door de Heilige Geest.
De naam van Michaël komt voor in het Bijbelboek Openbaring.
Dat vertelt over een oorlog in de hemel tussen Michaël en zijn
engelen enerzijds en anderzijds de draak (Openbaring 12,07).
Het Bijbelboek Tobit verhaalt hoe de aartsengel Rafaël de jonge
Tobias begeleidt op zijn weg van Nineve naar Ekbatana. Uiteindelijk weet de jonge Tobias op aanwijzing van zijn reisgezel
Rafael zijn oude vader Tobit van blindheid te genezen met de gal
van een gevangen vis. Ongetwijfeld een toespeling op de betekenis van zijn naam: 'God geneest'.
Diaken André van Aarle

KALENDER September 2022
6, 13, 20, 27

19.00 uur

H. Martinuskerk, Noorden			

		

Stiltemeditatie

		

Info: jokevtol@gmail.com
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O.L.V. Hemelvaartkerk, Nieuwkoop		

9.00 uur

		

Maria Geboorte		

19.00 uur

Sint Jan de Doperkerk, Leimuiden		

		

Maria Geboorte

14

H. Adrianuskerk (Langeraar)			

19.00 uur

		

H. Kruisverheffing

15

t’ Achterom, Aarlanderveen			

19.30 uur

		

Start Alpha-cursus

20

Pr. Hendrikzaal (Leimuiden)			

20.00 uur

		
24

Het Anker start vrijwilligers

12.30 uur

Laurentiuskerk en Bondsgebouw,

		

Voorschoten

		

Dag voor misdienaars en acolieten

28

Familieruimte H. Petruskerk			

20.00 uur

		

Informatieavond Het Anker

		

(Roelofarendsveen)			

		

Info: www.rkgroenehart.nl
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Verdieping
Leesgroep “Als God renoveert”

Vieren

Om te werken aan de toekomst en aan de opbouw van een
gastvrije en vreugdevolle kerk zullen we stappen moeten
zetten om andere wegen in te gaan. Maar hoe? Het pastoraal team, de parochiebesturen, de pastoraatgroepen en de
beheercommissies zijn op hun terreinen en met hun verantwoordelijkheden bezig om de eerste stappen te zetten. Maar
het zijn geen stappen die wij en zij verzonnen hebben. Het
zijn stappen die vanuit parochianen werden aangereikt.

Waar en wanneer?
Familiezaal Petruskerk Roelofarendsveen
Donderdag 15 en 29 september, en 6, 13 en 20 oktober
van 19.30 uur tot 21.30 uur
Opgeven via info@rkgroenehart.nl of 0172-609538.

Lief een Leed

Sommige zaken zijn al door ons opgepakt. Zoals:
• Meer stilte en ruimte voor gebed (de huidige Woord- en gebedsvieringen)
• Geloofsverdieping en Eucharistie vieren met jong en oud
(Ankerproject)
• Meer Eucharistievieringen. (alle doordeweekse vieringen zijn
Eucharistievieringen)
• Het persoonlijk geloof laten groeien (Alpha cursus)

Omzien

Alle input die verder binnenkwam wordt mede
door een nieuwe stuurgroep en het pastoraal
team uitgewerkt over de
komende 5 jaar.
De stuurgroep werkt
nauw samen met het
pastoraal team en dus
ook voor de hele federatie.

Anker

De mensen in deze
stuurgroep hebben ook
mee gedaan met de leesgroepen.
Er zijn al 5 leesgroepen geweest. Dat betekent dat al bijna 75
mensen met het pastoraal team heeft mee gelezen. Vanuit
deze leesgroepen zijn veel ideeën gekomen om stap voor
stap te werken aan verdere parochievernieuwing. In de vorige
Samenstromen stond al een uitnodiging om mee te doen met
de nieuwe leesgroep in het najaar van het boek “Als God renoveert” van James Mallon
Wilt u ook met een leesgroep meedoen? Geef u dan op! Het
boek krijgt u van de kerk cadeau. En daarmee kunt u ook
input geven voor de vernieuwing naar een gastvrije en vreugdevolle kerk
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Diaken André van Aarle

Heilige van de maand
Titus Brandsma
Titus Brandsma werd 23 februari
1881 geboren in Ugoklooster
(nabij Bolsward) als Anno Sjoerd
Brandsma. Titus werd zijn kloosternaam bij het intreden bij de
orde der karmelieten, en ook de
naam van zijn vader. Het meest
bekend – en geëerd – is Titus
ongetwijfeld door zijn heldhaftige verzet tegen de nationaalsocialistische bezetting en zijn dood in het concentratiekamp
van Dachau. Maar Titus was veel meer dan een verzetsheld.
Brandsma als docent en journalist
Na zijn doctoraat aan de Gregoriana in Rome (1909) bracht
Titus veertien jaar door in Oss, waar het studiehuis van de
Karmel was gevestigd. Naast zijn docentschap aan jonge karmelieten in opleiding, werd hij actief in het maatschappelijke
leven van de stad. Veel aandacht kreeg hij als journalist en als
hoofdredacteur van De stad Oss, dat hij een nieuw profiel gaf.
Verder richtte hij het tijdschrift Carmelrozen op, vooral gericht op spiritualiteit, waarvoor hij een groot aantal artikelen
schreef.
Bijzondere plaats voor de journalistiek
De journalistiek bleef altijd een bijzondere plaats innemen,
in de ogen van Titus een uitstekende ‘moderne’ mogelijkheid
om het geestelijke leven een plaats te geven in de ook toen
al seculariserende samenleving. Zo schreef hij artikelen over
Nederlandse vroomheid in De Gelderlander en werd hij adviseur van de Rooms-Katholieke Journalistenvereeniging.
Hoogleraar en rector magnificus Katholieke Universiteit
De meeste bekendheid verwierf Titus als hoogleraar Filosofie
aan de in 1923 opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen, waarvan hij bovendien één jaar lang rector magnificus

Clara & Franciscus Verdieping
was (1932/33). Dit bereidde de weg voor serieus wetenschappelijk onderzoek over de Nederlandse vroomheidsgeschiedenis en het Titus Brandsma archief, nog steeds een bron
voor talloze onderzoekers op het gebied van de Moderne
Devotie. Titus heeft het gevaar van het opkomende nationaalsocialisme al vroeg doorzien en besteedde er verschillende
colleges aan. In samenspraak met Kardinaal de Jong spoorde
hij tijdens de bezetting de katholieke kranten en tijdschriften
aan om advertenties te weren van organisaties die dichtbij
de nationaal-socialistische ideologie stonden - een actie die
de bezettende overheid in het verkeerde keelgat schoot. Het
leidde tot zijn arrestatie in januari 1942, gevolgd door een
martelgang langs Scheveningen, Amersfoort en Kleve, die zou
eindigen in Dachau.

Een voorbeeld voor zijn medegevangenen
Talloze getuigenissen leren ons dat Titus ondanks de extreme
omstandigheden standvastig overeind bleef op zijn geestelijke weg. In zijn cel in Scheveningen, zijn 'betere' kloostercel,
vond hij de ware eenzaamheid die hij in het klooster nooit
had ervaren. Hij schreef er zelfs een (onvoltooid) boek over
Teresa van Avila. In de verschillende kampen was hij een
voorbeeld voor zijn medegevangenen, die hij ondersteunde
in het behoud van hun innerlijke waardigheid. Totaal uitgeput
door de barre omstandigheden overleed hij op 26 juli 1942
in het concentratiekamp. Zijn heldhaftige houding in zijn gevangenisjaren was doorslaggevend voor zijn zaligverklaring in
1985 en zijn heiligverklaring in mei 2022.
Niels Vianen

Uitnodiging: Kom Alpha proeven!

hen komen het vertellen in een viering in de Clara-parochie
van 10 en 11 september. Hoort u het ook eens van een ander!

De Alpha komt naar Aarlanderveen!
Van half september tot half december iedere donderdagavond in ’t Achterom, Noordeinde 24, Aarlanderveen, achter
de kerk.
We drinken koffie of thee, we praten over zinnige dingen en
het is erg gezellig. Het gesprek gaat over waarom geloven nog
zo gek niet is. Over Jezus en wat hij voor ons betekent. Het
gaat ook over onze levensvragen. We gaan respectvol om met
ieders kijk op deze belangrijke dingen.
Alpha is een avontuur. De mensen die u voorgingen hebben
er veel aan gehad. Ze genoten van de ontmoeting met anderen. Ze vonden het verrijkend. Het heeft hun kijk op geloven
verdiept. Dat hoeft u van mij niet aan te nemen. Enkele van

Maar nog beter is het om het zelf een keertje mee te maken.
En daarom is er een proefavond op donderdag 15 september
in ’t Achterom in Aarlanderveen. Het is geheel vrijblijvend om
te zien of het iets voor u is. En om te ervaren hoe nou zo’n
avond verloopt. De avond begint om 19.30 uur.
We nodigen iedereen die nieuwsgierig is uit om mee te doen.
Kom gewoon eens kijken en neem een vriend of vriendin
mee. U mag ons laten weten dat u komt kijken op info@rkgroenehart.nl. Wilt u eerst nog meer weten? Ga naar de website van de parochie; www.rkgroenehart.nl. Onder het kopje
Alpha staat meer informatie en filmpjes.
Van harte welkom!
Pastor Heleen van de Reep
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Ontmoeting met de kopploeg van Stichting
Fietsmaatjes Nieuwkoop en Ter Aar
Mieke en Joop Groen in ’t Wout vertellen bevlogen over
de duofietsen die door onze Nieuwkoopse regio gaan.
Ook in de regio Kaag en Braasem rijdt een afdeling van
het fietsmaatjes project, iedere afdeling wordt geregeld
door een eigen team van vrijwilligers.
Door: Anja Niemöller

Gestart in Ter Aar
Op 1 augustus is de verhuur in Ter Aar gestart. De duofietsen
hebben elektrische trapondersteuning en versnellingen; de
gast van het duo fietst mee naar vermogen. Mieke en Joop
hadden ervaring met het project in Nieuwkoop, en nu dus
uitbreiding met een 2e startpunt in Ter Aar.
In Nieuwkoop zijn er in een jaar tijd maar liefst 50 gasten ingeschreven. Die staan op hun beurt gekoppeld aan 60 vrijwilligers die met hen de fietsritten maken.
In Ter Aar zijn nu 2 fietsen beschikbaar in de stalling aan de
Aardamseweg nabij de Hervormde Kerk. Het fietsen is niet
seizoensgebonden, het hele jaar rond mag er gebruik van
gemaakt worden. Een reservering gaat per dagdeel: de ochtend start om 8.00 uur tot 12.30 uur, het middagblok is van
13.00 uur tot 18.00 uur of pak het avondslot van 19.00 uur tot
21.00 uur.
De kosten zijn laag gehouden: € 3,- per rit of € 25,- voor een
10-rittenkaart en wordt gebruikt voor het onderhoud van de
fietsen.

Manieren om mee te doen
Mieke legt uit dat er 4 manieren zijn om mee te doen bij Fietsmaatjes:
1) Als gast, als je door omstandigheden of beperking niet
zelfstandig er op uit kunt met de fiets, en juist wel houdt
van buiten zijn en tijdens een fietsrondje de gezelligheid
van een 2e persoon naast je op de fiets leuk vindt
2) Als vrijwilliger, je vindt het leuk om een oudere of beperkte
buurtgenoot op de fiets mee te nemen door een rondje in
onze omgeving te fietsen
3) Als vast duo, jij en een 2e persoon kennen elkaar al, en willen graag samen gebruik maken van de duofiets
4) Als sponsor of donateur, niet zelf op de fiets maar wel door
een gift het project steunen

Sterke accu voor een groot rondje
Joop vertelt dat als je je als vrijwilliger meldt, je van hem alle
instructie krijgt die nodig is om op de 1.35 meter brede fiets
veilig te bewegen. Zo is het een handigheidje om de gast makkelijk op de stoel te kunnen laten gaan zitten. Je merkt op
welke stand je het stuur en de pedalen prettig kunt instellen.
8
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Ook zijn er natuurlijk de weetjes hoe het werkt met de sleutel
en het opladen van de accu. Die is flink krachtig, je kunt er
uit en thuis een rit van 70 km mee maken. Daar kun je ruimschoot de hele omtrek van onze gemeente mee rondrijden!
De coördinator koppelt iemand die graag als gast wordt meegenomen voor een fietsuitje, aan een vrijwilliger. En een 1e
rit wordt afgesproken. Voor een gast kan het best spannend
zijn om zo te gaan fietsen, want misschien is het al heel lang
geleden dat iemand nog gefietst heeft. Maar de ervaring is
dat iedereen na een kwartiertje vertrouwd is met het nieuwe
gevoel. Het is dan volop genieten: van een kop koffie kunnen
drinken op een mooie plek, een bakje kersen langs de weg
kopen of langs mooie plekjes langs het water van het uitzicht
genieten. Er is ooit zelfs iemand teruggekomen met de uitspraak ‘wat heerlijk weer eens hagel op mijn kop te voelen’ .
Ingeval er pech langs de weg zou zijn, is er een hulpplan opgesteld. Misschien is even het contact van de fietsaccu los
geraakt, dan is een eenvoudige uit/aan handeling al genoeg
om weer verder te kunnen. Stel dat toch de spijker op de weg
geraakt wordt en er een lekke band is, dan gaat er snel een
ophaalservice rijden die je uit de penarie haalt. Mieke en Joop
hebben over alles goed nagedacht.
Het fietsmaatjes project heeft de wens om in de toekomst
in alle 13 kernen van Nieuwkoop actief te zijn. Alle inwoners
kunnen er nu via Nieuwkoop en Ter Aar al gebruik van
maken.

Wil jij ook samen lekker fietsen in het Groene Hart ,
dan kun je je aanmelden door een berichtje te sturen
aan info@fietmaatjesnieuwkoop.nl. Er is op www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl te lezen over het meedoen of hoe
een financiële bijdrage te doen.

Aarlanderveen

H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Activiteiten september
Na een lange hete zomervakantie is het
gewone dagelijkse leven weer begonnen. De kinderen zijn naar school, de
koren hervatten hun repetities en wij,
de pastoraatgroep, gaan weer aan de
slag met nieuwe activiteiten.
Het weekend van 10/11 september, de
Open Monumenten Dagen, openen wij
ook het jubileumjaar van 125 jaar Petrus en Pauluskerk met een feestelijke
eucharistieviering om 11.15 uur met
medewerking van alle koren.
Op 11 september worden ook de kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige
Communie hebben ontvangen samen
met hun ouders, broertjes en zusjes
uitgenodigd voor een ‘terugkom viering’.
De kinderen kunnen dan kennis maken
met de ‘Kinderkerk’, geleid door een
aantal moeders die altijd weer leuke
dingen bedenken om de lezingen van
die zondag te vertalen naar de kinderen. Voor de allerkleinsten is er tijdens
deze viering crèche.
In onze Claraparochie wordt in september een nieuwe Alpha cursus gestart.
In de Alpha cursus gaat men op een
laagdrempelige manier met elkaar in
gesprek over het geloof. Ook bespreek
je met elkaar hoe je als christen met je

medemens omgaat! De avonden worden in ‘Het Achterom’ gehouden en is
voor alle leeftijden. De eerste inloopavond is op donderdag 21 september
om 19.30 uur.
De begeleiding van deze Alpha cursus
is in handen van Pastor Heleen van de
Reep en Kirstin Outhuis – van Egmond.
Neem de uitdaging aan en neem je
vriend, vriendin, buurvrouw of goede
kennis mee. Het is een verrijking voor
je verdere leven! Lees op de pagina
Verdieping in deze Samenstromen meer
over de Alpha cursus.
De Pastoraatgroep

Petrus en Paulus
viering zondag 3 juli in
Aarlanderveen
Het zijn die vieringen waar we met z’n
allen heel trots op mogen zijn. Onze
apostelen worden extra in het zonnetje
gezet.
De ochtend begon al vroeg voor een
aantal mensen, om 7 uur werd begonnen met opbouwen zodat de dienst om
9.15 uur kon beginnen, met 220 bezoekers, echt heel mooi dat er zoveel
animo voor is.

Maar het speciale van deze viering is
dat het allemaal buiten plaats vindt. Na
de dienst werden de jubilarissen in het
zonnetje gezet en de apostelen zegenden ze met een paar regendruppels van
boven. (over de jubilarissen leest u in de
volgende Samenstromen meer)
Na de kerk was er koffie met wat lekkers en wat te drinken voor iedereen.
Heerlijke soep, saté en pannenkoeken
verzorgd door de fam. Veenswijk, zoals
zij dat al jaren met veel liefde doen.
Rond 14.00 uur ging ieder tevreden
naar huis.
Op naar volgend jaar, een jubileum jaar.
Groet, een parochiaan

Eerste Heilige Communie
En dan ineens was het zover: de dag
dat 23 kinderen van de parochie Aarlanderveen hun Eerste Heilige Communie
mochten gaan doen.
Door de werkgroep is er hard gewerkt
om alle kinderen in aanloop naar deze
prachtige dag te begeleiden. En dat is
gelukt. Op een aantal zondagen is er op
een hele leuke speelse manier gewerkt
aan de stap dichter bij God, het doen
van de Eerste Heilige Communie. Op
woensdagavond werd er geoefend want
ja waar gaan we zitten, hoe moeten
we lopen, naast wie, wanneer moet ik
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H. Adrianuskerk
lachen naar de fotograaf, waar moet ik
staan als ik aan de beurt ben om voor te
lezen en wie is de kapelaan?
Mede door de inzet van iedereen waren
deze 23 kinderen klaar om dan echt op
zondag 19 juni naar de kerk te komen
voor het ‘grote’ moment. Een moment
wat wel 2 uur duurde, maar wat was het
intens, feestelijk en bijzonder!
Iedereen deed zijn/haar best om het
voor de kinderen een onvergetelijke
viering te laten zijn.
En de kerk zat vol, wat fantastisch dat er
zoveel mensen naar de kerk zijn geko-

men om een glimp van de communicanten op te vangen. Tijdens de ontvangst
van de Heilige Communie mochten
de kinderen 1 voor 1 bij kapelaan Van
Paassen komen voor dat zo bijzondere
moment, het ontvangen van de heilige
communie! Vol trots en toch wel een
spannend moment… alle ouders hebben dit bijzondere moment kunnen zien
vanuit de kerkbank en reken maar …van
de gezichten van de ouders was trots af
te lezen.

fijn gevoel terug op deze dag.
‘Lieve kinderen allemaal van harte
gefeliciteerd met jullie Eerste Heilige
communie’.
Hartelijk dank aan de leden van de
werkgroep, kapelaan Van Paassen, de
fotograaf en de leden van Lords Voice
en alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Nanda Beckers; moeder van communicant
Koen

Na de viering is er vast thuis feest gevierd en hopelijk kijkt een ieder met een

Programma open monumentendag HH Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen
10 september 2022
In september is het 125 jaar geleden
dat Mgr. Calier, Bisschop van Haarlem,
de RK Kerk van Aarlanderveen heeft
ingewijd. Dit jubileum krijgt uitvoerige
aandacht tijdens de Open Monumentendag op 10 september. U heeft op
deze dag de kans om uitgebreid kennis
te maken met de katholieke kerk van
Aarlanderveen. Aan de hand van een
beschrijving kunt u een rondleiding
door de kerk maken, waarbij u gewezen wordt op de bijzonderheden die
deze kerk te bieden heeft. Ook kunt u
veel kerkschatten zoals gewaden, vaandels en andere prachtige kerkelijke
attributen bekijken. Naast deze rondleiding is er ook een ruimte ingericht
waar u nader wordt geïnformeerd over
de architect van dit kerkgebouw, Jos
Cuypers.

Ook zal er in vitrines aandacht worden
geschonken aan Eerste Heilige Communie, uitvaart en de avondwake.
Doke Leliveld zal op deze dag van 11.00
tot 12.00 uur het Maarschalkerweerdorgel (uit 1882) bespelen.
Voor de kinderen wordt er tijdens deze
dag een speurtocht in de kerk georganiseerd, waarbij ze een rebus op kunnen
lossen.
Openingstijden Open Monumentendag: 10.00-17.00 uur, adres Noord
einde 26, 2445 XE Aarlanderveen.
U bent van harte welkom en de koffie
staat klaar.
Website: www.rkgroenehart.nl,
parochiekern Aarlanderveen.

Verdieping

Tijdens deze bijzondere dag wordt
er ook aandacht besteed aan Titus
Brandsma, die op 15 mei in Rome door
de Paus heilig is verklaard.
In het Dorpshuis in Ter Aar was er al
jaren een gelegenheid waar op zondagmorgen een R.K. viering werd verzorgd.
In 1988 is daar toen de Titus Brandsmakapel ingericht. Per 1 januari 2007 is
deze kapel gesloten.

www.rkgroenehart.nl

In het kader van dit jubileum zullen er
diverse activiteiten worden georganiseerd, waarvan u t.z.t. op de hoogte
zal worden gesteld. Ook staan we
open voor ideeën en/of onderwerpen
die u in dit jubileumjaar in de kerk een
plaats wilt geven. Ada van Boheemen
(tel.: 06 23491051) en Ria Wahlen (tel.:
0172 604789) van de Pastoraatsgroep
ontvangen graag uw voorstellen.

Vieren
Lief en
een
Leed
Lief
leed
Overleden
11 juli

Omzien
Christina Hoogervorst- Brouwer
Anker
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Naast de Open Monumentendag zal er
het komende jaar regelmatig aandacht
worden geschonken aan het 125-jarig
jubileum van onze kerk. Op zondag
11 september is er een H. mis om
11.15 uur, met medewerking de koren
Lords Voice, Together en de Cantorij.
Muziekvereniging DSS is hierbij ook
aanwezig.

87 jaar

Langeraar

H. Adrianuskerk

Langeraar
Avondwake
Na het overlijden van een geliefde is er
in onze parochie de mogelijkheid om in
de kerk met elkaar te waken. Waken is
terugkijken, zien, voelen en weten wat
er was, en wat er niet was. Wat er wel
en niet anders had kunnen zijn. Waken
is vasthouden en loslaten tegelijk, is verdriet toelaten, herinneringen ophalen
over het leven van de overledene, verhalen vertellen en samen met de mensen om je heen het geleefde leven vieren. Waken is groeten met je ogen, met
je hart en handen, is afscheid nemen en
voelen dat het leven niet te bevatten is.
Tijdens de wake bidden we met elkaar,
lezen uit de bijbel, zingen en/of luisteren naar zelfgekozen liederen en muziek. Samen met onze avondwakegroep
(Ria, Willie, Martien en Agatha) wordt
een wake voorbereid en tijdens de wake
begeleid. Voor vragen hierover kunt u
contact opnemen met ons secretariaat
Tel: 0172-602130.

de maand een Protestants Christelijke
viering. Voor de ondersteuning van de
liederen werd gebruik gemaakt van een
verouderd keyboard waarvan verschillende registers niet meer werkte. In
onze zoektocht naar een vervangend
instrument zijn wij geconfronteerd
met hoge kosten. Gelukkig hebben wij
een mooi instrument kunnen vinden
waarvan de kosten zijn betaald door de
Lokale Caritas Werkgroep van de Langeraarse H. Adrianus Parochie. Een prachtig gebaar waarvoor wij heel hartelijk
dank zeggen namens alle bewoners van
de Aarhoeve, Novitas, Veritas en Civitas.
Heel veel dank ook van: Pastoraatsgroep Aarhoeve.
Cees van der Vlugt

Eerste Heilige Communie
Op zondag 19 juni hebben 17 kinderen
hun Eerste Heilige Communie ontvan-

gen van Pastoor Glas. Het was een hele
mooie eucharistieviering en we hopen
jullie gauw weer te zien.

Werkgroep Avondwake

Nieuw orgel voor de
Aarhoeve
Als wij kijken naar de pastorale zorg in
de verzorgingshuizen, dan mogen wij
ons gelukkig prijzen dat juist de regelmatige vieringen in de Aarhoeve goed
geregeld zijn.
In de coronatijd waren er geen vieringen, heel verdrietig voor de bewoners.
Jammer was ook dat in die tijd de vaste
organist met zijn werkzaamheden
stopte en het bestaande orgel, het was
zijn eigendom, heeft verkocht. Gelukkig
hebben wij thans de vieringen kunnen
hervatten, de eerste zaterdag in de
maand
een
Rooms
Katholieke Eucharistieviering en
de derde
zaterdag in

Verdieping
Vieren
Lief en
een
Leed
Lief
leed
Overleden
03 juli
12 juli
13 aug
14 aug

Omzien
Anthonius Cornelis Hoogervorst
Cornelis Johannes van der Hoorn
Thomas Cornelis Maria Koeleman
Hermanus Gerardus Theodorus Spekman

Anker

94 jaar
82 jaar
90 jaar
85 jaar

Gedoopt

2 juli
Niek Johannes Adrianus Hoogervorst
2 juli	Jan Cornelis Jozef Hoogervorst
		
zonen van Wouter en Kim Hoogervorst- Wijfje
29 juli	Christiaan Christiaanse
zoon van Jeff Christiaanse en Marta Severa

SAMENstromen • september 2022

11

Clara parochie

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Overlijden pater Harry
Uitendaal
Helaas is op 28 juni 2022 Pater Harry
Uitendaal overleden. Hij wilde zo graag
nog een keer met ons mee naar Lourdes. En wij hadden hem zo graag nog
eens mee gehad. We zullen in Lourdes
een kaars opsteken voor deze Mariavereerder in hart en nieren. Een geweldige priester was hij een bijzondere
mens. Ruim 45 jaar is hij missionaris
geweest in Zambia waar hij veel voor
gehandicapte mensen heeft gedaan.
Gelukkig met veel hulp ook vanuit
Nieuwkoop. De collecte bij het kindje
wiegen was altijd voor een van zijn vele
projecten. We zullen hem missen als
een betrokken mens met veel humor,
als een priester die het evangelie van
Christus niet alleen in woord maar vooral in daden uitdroeg.
Rob Aupers

Kerkhofpad weer netjes
Hard gewerkt is er aan de paden op het
kerkhof. Ze zijn weer netjes en zonder
obstakels vanwege scheefliggende tegels. De vrijwilligers van de klussenclub
die deze klus geklaard hebben worden
weer hartelijk bedankt! Het ziet er weer
perfect uit!

Zonnebloem
Wij van de Zonnebloem NieuwkoopNoorden mogen elk jaar met Nationale
Ziekendag collecteren in de parochie
Nieuwkoop en Noorden. Dit is dit jaar
in het weekend van 11 september. Elk
jaar brengen wij onze gasten een fleurig
plantje tijdens deze tijd. Onze gasten
zijn ouderen uit beide kernen die het
fijn vinden dat er iemand langs komt
voor een sociaal praatje, een spelletje of
een wandeling.
Ook organiseren wij gezellige middagen
en voor hen. Dit om ervoor te zorgen ze
niet vereenzamen. Dit alles wordt gedaan door vrijwilligers. Denkt u ook aan
ons tijdens dit weekend? Alvast hartelijk
bedankt voor u gaven.
Zonnebloem Nieuwkoop-Noorden

Kinderen in de kerk
De zomervakantie zit er weer op. Er zijn
volop plannen gemaakt voor het nieuwe
seizoen.
De eerste Kinderwoorddienst is op
zondag 18 september tijdens de viering
van 11.15 uur. Kinderen vanaf groep 1
van de basisschool, vanaf 4 jaar, zijn van
harte welkom. Deze bijeenkomsten zijn
voorbereid voor kinderen die in groep
1 t/m 5 van de basisschool zitten.
We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen mee komen doen. Op 2 oktober
is de volgende Kinderwoorddienst, om
9.15 uur. De bedoeling is dat we in oktober weer een Gezinsviering hebben.

BCP

Eerste Heilige Communie
Wat een feest was dat: 17 communicanten waarvan 16 uit Nieuwkoop. Het was
een mooie viering en na afloop kregen
de communicanten een mooi cadeau
van het Anker en van de eigen BCP/
Pastoraatgroep. Allemaal van harte gefeliciteerd. Jullie zijn natuurlijk van harte
welkom, vooral bij de gezinsvieringen
en kinderwoorddiensten. Je bent ook
van harte welkom om als misdienaar
mee te doen. Vraag er maar eens naar
bij de pastor of de koster.
BCP/PG
12
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Werkgroep KinderWoordDienst en Werkgroep GezinsVieringen

Ik zie ik zie wat jij niet ziet
In het kader van ‘KOM D’R IN’ werd er
een rondleiding in de kerk gegeven onder deze titel. Er is inderdaad een heleboel dat je als kerkbezoeker niet ziet of
nooit gezien hebt. Rob Aupers onthulde
de verborgen schatten van de kerk en
wees op bijna onzichtbare maar interessante details. Veel symboliek is er uit
te leggen. Er waren ruim 35 mensen
die zeer geïnteresseerd meeliepen en
luisterden. De rondleiding duurde ruim

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

Koor Allegro

anderhalf uur want er is veel meer te
zien dan u vermoedde. Ook wat voor u?
U kunt altijd een rondleiding aanvragen
het liefst met minimaal 8 en maximaal
20 personen. Bel met het secretariaat of
mail naar nieukwoop@rkgroenhart.nl
U mag ook rechtstreeks afspreken met
Rob Aupers rajau@vasema.nl of telefonisch via 0172 572140 .
Secretariaat

Parochie fietstocht
Op zondag 11 september kunt u weer
gezellig op de fiets eruit. Dan organiseert het Activiteiten Comité de jaarlijkse fietstocht ‘Samen uit op de fiets’.
Ook dit jaar heeft het comité een mooie
tocht bedacht. De tocht heeft een lengte
van een kleine 40 km en is geschikt voor
jong en oud. Onderweg is er een leuke
controlepost, bij de kinderboerderij
aan het Oortjespad bij Kanis. Natuurlijk
eindigen we bij De Shelter (het clubhuis
van de scouting) in Nieuwkoop. Daar
wachten de leden van het comité op u
om u in de watten te leggen. Hier kunt
u onder het genot van een drankje, een
pannenkoek en een sateetje gezellig
bijkletsen. Heeft u zin in een leuke gezellige fietstocht? U bent van harte welkom! U kunt op eigen gelegenheid tussen 10.30 en 13.00 uur starten vanuit de
pastorie, Dorpsstraat 35, Nieuwkoop.
Kosten van deelname zijn € 3,- voor een
volwassene en € 1,- voor een kind tot
15 jaar.
En lijkt u dat fietsen niets, of komt het
niet helemaal uit, of heeft u wat fysieke
ongemakken? Geen probleem. We vinden het ook leuk als u rond een uurtje
of half drie bij De Shelter aan komt
waaien. Daar kunt u gezellig bijkletsen
met de deelnemers en anderen ontmoeten. Wij maken graag een plaatsje

voor u vrij. Graag tot 11 september!
Hartelijke groet,
Activiteiten Comité R.K. Kerk

30 september starten we
weer klaverjassen!
Met een prachtige zomer achter ons
gaan we langzamerhand over naar de
herfst. Dat is ook de periode dat we
starten met het klaverjassen. Kunt u
klaverjassen en heeft u zin in een gezellig avondje uit? Dan bent u vrijdag 30
september van harte welkom in het
Parochiehuis, Dorpsstraat 39 in Nieuwkoop. Dan start het klaverjasseizoen
en vanaf dan kunt u elke maand weer
gezellig klaverjassen. We beginnen om
20.00 uur en spelen 3 potjes op zijn
Rotterdams (verplicht gaan en maatslag
introeven). Tussendoor kunt u gezellig
bijkletsen en genieten van een hapje en
een drankje. Deelname kost € 3,50. En
de zaal is open vanaf 19.40 uur.
De andere kaartavonden van dit seizoen zijn op 14 oktober, 18 november,
9 december en op 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april. We hopen dat
u er bij bent.

Verdieping

Na de zomervakantie zijn we weer gestart met onze repetities. Op donderdagavond vanaf 20.00 uur kunnen we
weer uit volle borst zingen. Wilt u ook
meedoen, u bent van harte welkom om
eens te komen luisteren en daarna bij
ons koor aansluiten. Gelukkig is onze
vaste dirigent weer present! Toch nog
een woord van dank aan de ‘invallende’
dirigenten/pianisten, Hans en Oksana.
Zonder jullie hadden we geen vieringen
kunnen opluisteren met onze zang. Als
koor starten we goed na de vakantie met
een bbq op 4 september. Zondag 11 september zullen we om 9.15 als koor weer
in de kerk staan. Daarna zullen hopelijk
veel van u de fiets pakken voor de jaarlijkse fietstocht. Natuurlijk hopen we dat
de weergoden ons gunstig gezind zijn.
Joke van Tol

Uitstapje naar de Meije
Vanuit de Remonstrantse kerk te
Nieuwkoop werd er een fietstochtje
georganiseerd op zaterdag 6 augustus.
We fietsten naar de Onze Lieve Vrouwe
Geboorte kerk in de Meije. Daar kregen we uitleg over de kerk. Daar vond
er een wel heel bijzondere Mariaviering plaats. De zang werd door Hans
Schoenmakers en Bada Nasour verzorgd. Bada zong in haar eigen taal het
Ave Maria. Uiteraard klonken daarnaast
de welbekende Marialiederen door de
kerk. Buiten bij de Lourdesgrot was nog
een korte tekst en sloten we af met het
lied: Te Lourd’ op de bergen. Al met een
al een indrukwekkend uitstapje.

Activiteiten Comité

Vieren

Joke van Tol

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt
16 juni

Siem Fransen zoon van Marc Fransen en Tanja Hendriks
Omzien

Overleden
28 juni
17 juli
23 juli

Harry Uitendaal o.f.m. conv, (pater Harry)

Anker
Gert Wouters
Wino Vlaar

87 jaar
86 jaar
45 jaar
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Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
Dinsdag 13 september 9:00 uur
Dinsdag 27 september 9:00 uur

Eucharistie
Eucharistie

Vanuit de
pastoraatgroep

kapelaan Van Paassen
kapelaan Van Paassen

begonnen en zijn we allemaal weer bezig
met het werk voor Gods kerk.
Pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven

Lunch na de viering

Inmiddels hebben we twee mooie vieringen gehad op 25 en 26 juni. 6 kinderen
ontvingen hun Eerste Heilige Communie
uit handen van pastoor Glas. (zie foto)
2 kinderen ontvingen hun Heilig Vormsel, toegediend door onze bisschop Van
den Hende. (zie foto)

Op zondag 3 juli hebben we namens de
werkgroep gastvrijheid de parochianen
een lunch aangeboden. Na de viering
van 11.15 uur kreeg iedereen achter in
de kerk een kopje koffie of thee.
Daarna stond er in de pastorie een lunch
klaar, ook voor de mensen die zich niet
opgegeven hadden.
De lunch hebben we in de pastorie gehouden, omdat de temperatuur buiten
te twijfelachtig was.
Na wat verbouwen in de pastorie om
ruimte te maken is het met een aantal
(kleine) tuintafels gelukt om gezellig met
32 mensen bij elkaar te zitten.

Zaterdag 9 juli waren er meerdere mensen uit onze kernen, om in Brielle de
martelaren te herdenken die 450 jaar
geleden zijn vermoord omwille van hun
geloof. Er is een verslag geschreven van
die dag, dit kunt u lezen op de website.
Zondag 3 juli werd er na de viering een
lunch aangeboden door de werkgroep
'gastvrijheid in de kerk' in de pastorie.
Het verslag is door hen zelf geschreven.
Nu u dit leest, zijn de scholen weer
14
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Iedereen kon zelf een broodje, beleg
en drinken pakken en aan de tafel gaan
zitten met personen die hetzelfde kaartje
met een afbeelding van een kerk/kathedraal gekregen had. Zo zat iedereen
gespreid.
Wij denken dat iedereen elkaar wel kende, maar kén je ook écht je medeparochiaan? Om deze vraag te beantwoorden
hebben we op iedere tafel een ‘kletspot’

neergezet, om aan de hand van vragen
elkaar beter te leren kennen. Een paar
voorbeelden van de vragen waren: ‘Welk
compliment mag je jezelf geven vandaag?’, ‘Waar ben je het meest dankbaar
voor?’, ‘Wat is je favoriete bijbelverhaal?’,
‘Wie bel je voor een gezellige avond?’ Het
gebruik van de ‘kletspot’ werd door iedereen erg gewaardeerd en er werd veel
gepraat, geluisterd en gelachen.
Iedereen was erg tevreden en gaf aan
dat ze het leuk zouden vinden als er
vaker een lunch georganiseerd wordt.
Door het neerzetten van een pot voor
een vrijwillige bijdrage, waren de kosten
niet al te hoog.
Wij hebben als werkgroep deze middag
als zeer geslaagd en gezellig ervaren en
zullen dit zeker vaker gaan organiseren.
Werkgroep gastvrijheid

Vragen samengaan
Pastoraatsgroep
Nieuwveen – Zevenhoven
In het juni nummer van de Samen
stromen stond onder het kopje ‘Vanuit
de Pastoraatsgroep’ de volgende zin: ‘De
kernen Nieuwveen en Zevenhoven zijn
per 1 april officieel één kern geworden’.
Van verschillende parochianen is de
vraag gesteld of dit ook betekent dat de
kerken van Nieuwveen in Zevenhoven

Nieuwveen

H. Nicolaaskerk

nu alles samen doen?
Voor de duidelijkheid ALLEEN DE PASTORAATSGROEP (PG) wordt vanaf 1 april
2022 als één geheel gezien. Samenhangende werkgroepen worden door de
PG per kerk aangestuurd, maar er is in
veel gevallen wel sprake van vormen van
samenwerking. De Beheercommissie
(BCP) van parochiekern Nieuwveen en
Zevenhoven en andere werkgroepen zijn
nog steeds voor elke kerk apart georganiseerd. Er is op dit moment geen sprake
van samenvoeging van de BCP’s van
Nieuwveen en Zevenhoven. Ook administratief bestaan de kerken in Nieuwveen
en Zevenhoven als zelfstandige eenheid
binnen het grotere geheel van de Parochie H. Clara.
Beheercommissie Nieuwveen

Noodzakelijk onderhoud
- Waterpeil kerk
Al langer wordt het waterpeil onder de
kerk gevolgd. Dat is omdat de kerk gebouwd is op houten palen en die te allen
tijde onder water dienen te staan. Als het
water te laag staat kan er zuurstof bij het
hout komen met rotting tot gevolg.
Vorig jaar en ook dit jaar is het al een
paar keer voorgekomen dat het waterpeil onder de kerk naar een te laag
niveau is gezakt. Uiteraard is dat te verklaren doordat er vorig jaar en vooral dit
jaar te weinig regen viel.
Als het regelmatig regent stroomt hemel
water vanaf het dak naar bezinkputten
aan de achterzijde de kerk die dat vervolgens doorgeven aan het waterpeil onder
de kerk.
Verder dient het waterniveau van de
sloot naast de kerk op peil te blijven.
Dit doen we door water uit de Ringsloot
over te pompen naar de sloot. Via de
sloot wordt door middel van een pijp
de vijver en sloot in de tuin van de kerk
van water voorzien evenals de tuin van
Ursula.
Om het waterpeil onder de kerk beter op
peil te kunnen houden zijn vrijwilligers
de tuingroep bezig om een pvc-buis

onder het pad rechts van de kerk te maken vanuit de sloot om zodoende altijd
voldoende water onder de kerk te hebben. Overtollig water gaat via een buis
naar de vijver achter de pastorie.
Namens de Beheercommissie
Loek Egberts, Tuingroep

Stand Actie Kerkbalans
2022
Bij het schrijven van dit stukje medio
augustus 2022 is ruim € 30.000 ontvangen. Van de bijna 970 brieven die wij
eind januari verstuurd hebben is door
ongeveer 34% van de parochianen een
bijdrage overgemaakt.
In het jaar 2021 heeft
ruim 37% van de parochianen een bijdrage
overgemaakt voor de
H. Nicolaas kerk. Nog
even volhouden dus!
De QR-code is door ruim 18% gebruikt
om een bijdrage over te maken.
Aan alle parochianen die inmiddels een
bijdrage hebben overgemaakt: Hartelijk
bedankt!
Aan alle parochianen die nog geen
bijdrage heeft overgemaakt zouden
wij willen vragen dit a.u.b. alsnog te
doen.
De H. Nicolaas kerk heeft dit jaar Uw
bijdrage extra hard nodig omdat er onverwacht flinke kosten zijn aan het kerkgebouw; dat kunt u lezen in het stukje
over noodzakelijk onderhoud waterpeil
kerk.

Uitnodiging Oecumenia
We beginnen in september weer met de
middagen van Oecumenia. We hopen
dat u er allemaal weer zin in heeft, wij
in ieder geval wel. We hebben er een
afwisselend programma gemaakt, en als
u een idee heeft horen wij dat graag. Uw
inbreng is voor ons erg belangrijk.
Programma:
kosten:
14 sept Bingo
€ 3,00
12 okt Dia’s met Jan Vervark
€ 3,00
9 nov
Herfstkrans maken
€ 3,00
14 dec Kerststukjes maken
€ 5,00
11 jan Natuurdia’s dhr. Snijders € 3,00
8 feb
Fotolijstje met			
		
puzzelstukjes maken
€ 3,00
8 maa Spelletjesmiddag
€3,00
12 apr High tea
€3,00
Alle middagen zijn onder voorbehoud.
Wij hopen dat u allemaal weer kunt
komen. En breng gerust vrienden en
bekenden mee. Heeft u vragen, bel dan
even met Ria Kennis 0172 539888.
Tot ziens!
Anja van Leeuwen, Ria Kennis, Corrie
Kranenburg, Ingrid de Wilde en Adrie van
der Lee

Het verslag van de Bedevaart Brielle
van Marian Berkhout kunt u lezen
op de website www.rkgroenehart.nl
(algemeen/nieuws)

U kunt een bijdrage over maken op
bankrekening NL42 RABO 0300 3042 18
t.n.v. Parochie H. Clara BCP Nieuwveen.
Wilt U daarbij het nummer vermelden
dat in uw persoonlijke brief staat. U
kunt de QR-code gebruiken door deze te
scannen met uw bank App.
Alvast bedankt voor uw bijdragen.
Namens de Beheercommissie
Harry Burgmeijer, penningmeester
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Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Martinus start na de
vakantie weer op…
Het eerste weekend van september
hervatten we het normale wekelijkse
schema van vieringen. In de
vakantiemaanden hebben we in
Noorden bewust een stapje terug
gedaan om ons vrijwilligersbestand
wat rust te gunnen. We hopen dat
iedereen weer uitgerust en gezond
kan beginnen. We beginnen op
4 september om 9.15 uur met
de buitenviering in de tuin van
de pastorie. Dit is tevens een
Regenboogviering, speciaal voor
de kinderen. Lees hieronder de
uitnodiging. We hopen natuurlijk weer
op mooi weer. Pastor Van de Reep gaat
voor en Waimbaji zingt. Een week later
is het ziekenzondag, in samenwerking
met de Zonnebloem besteden we extra
aandacht aan de zieken en ouderen
van onze parochie. Ook wordt deze
zondag aandacht besteed aan de Alpha
cursussen die in de federatie gegeven
worden. De Alpha cursus is een serie
laagdrempelige avonden waar in kleine
groepen over geloofszaken gepraat
wordt zoals hoe geloof je, hoe past
je geloof in je dagelijks leven, waar
loop je tegenaan maar probeert ook
verdieping vanuit de bijbel te geven.
Een filmpje over de Alpha cursussen
in onze federatie werd zelfs als promo
gebruikt op de landelijke manifestatie
over de Missionaire Kerk. In deze
Samenstromen bij het hoofdstuk
Verdieping leest u hier meer over.
Ook het verenigingsleven start weer
op. Op dinsdag 13 september begint
het KVN haar seizoen met een viering
van Woord en Gebed in de kerk. De
volgende ochtend, op 14 september
is om 9 uur de schoolviering in
samenwerking met de leerkrachten van
de Antoniusschool.
Voor de vakantie hebben de koren en
musici weer een gezamenlijk rooster
opgesteld om alle weekendvieringen in
onze kerk muzikaal te ondersteunen.
16
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Soms met een koor, soms een cantor
met piano of orgelondersteuning,
soms Gregoriaans, soms modern,
we proberen ‘voor elk wat wils’ te
bieden. Waimbaji bestaat rond
Kerstmis 50 jaar. Een mooie reden om
dit hele koorjaar uit te pakken met
verschillende muzikale themavieringen.
In oktober zal dit een Maria-viering
zijn. Zowel Cantabo als Waimbaij als
het Gregoriaanse schola kunnen nog
extra leden gebruiken. Wist u al dat
zingen gezond is? Naast een bewustere
ademhaling zorgt zingen voor een goed
humeur, maar is ook een uitstekende
hersengymnastiek. Tijdens het zingen
gebruik je veel verschillende onderdelen
van je hersenen en worden onderlinge
verbanden tussen die onderdelen
gelegd of hersteld. Ook is er een
oud gezegde: Wie zingt bidt dubbel.
Spreek gerust een van de dirigenten of
koorleden aan of loop eens binnen op
een repetitie.

Regenboogviering
Zondag 4 september vieren we de start
van het nieuwe jaar met een buitenviering voor iedereen. Tijdens deze viering
om 9.15 uur is er ook een viering voor
de kinderen. Wij houden de viering (bij
goed weer) in de tuin van de kerk en
lezen het verhaal van David en Goliath.
Het thema van de viering is: ‘Jullie maken het verschil’. David is de opa van
Jezus. Hij was klein en dapper. David is
niet bang, maar hij komt een reus tegen. Kan David het opnemen tegen reus
Goliath? Kan hij het verschil maken?
Naast lezen, zingen en bidden gaan we
ook zonnebloemen knutselen.
Waarom…? Dat hoor je in de viering…
Komen jullie ook?

Nationale Ziekendag
Beste parochianen,
Dóór alles heen tóch het licht blijven
zien...Dát is de kunst!

Voor ieder mens zijn er donkere dagen
en dagen van licht. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die langdurig ziek
zijn of beperkingen hebben, voor ouderen, alleenstaanden en voor hen die een
groot verdriet te verwerken hebben.
Het valt niet altijd mee om lichtpuntjes
te blijven zien. Dan is het fijn om familie
en vrienden te hebben, die van je houden en met je meeleven. Op zondag
11 september is er ter gelegenheid van
Nationale Zieken-dag om 11.15 uur een

Noorden

H. Martinuskerk
mooie viering met gebeden, liederen
en gedichten. We willen op zoek gaan
naar lichtpuntjes! Iedereen die hieraan
behoefte heeft, is van harte welkom!
Na de viering is er koffie of thee met
iets lekkers, zodat u met elkaar kunt
napraten. Hieronder een gedicht dat ik
maakte om mijn situatie te verwerken.
Ik hoop dat dit voor anderen een bemoediging zal zijn!

Meditatie
Neem de mooie dingen van het leven,
in hart en gedachte vol liefde mee;
verzamel dankbare momenten,
groeiend in verweking van lieverlee.
Soms is een ervaring indrukwekkend,
soms is die ‘gewoon’ ontroerend klein;
dat de dierbare herinneringen,
jou tot grote steun en kracht mogen zijn!
Dat je ondanks jouw beperking of ‘pijn’,
tóch positief in het leven mag staan,
zodat je gelovend in Gods liefde,
met hoop en vertrouwen verder kan

Dinsdag 6 september starten we weer
met onze wekelijkse avonden. U bent
van harte welkom vanaf 18.45 uur in
de Martinuskerk. Eerst zal er stemmige
muziek zijn en om 19.00 uur beginnen
we met een korte inleiding. Dan zal er
rust en stilte zijn. Een zoektocht in jezelf,
een zoektocht naar God of een zoektocht
naar…. Het is altijd boeiend wat het je
als mens kan brengen. U hoeft zich niet
vooraf aan te melden, iedereen is altijd
welkom. De stoelen staan voor u klaar en
mochten ze allen bezet zijn, dan pakken

we er gewoon een stoel bij. Het betekent ook niet dat u zich verplicht hoeft
te voelen om elke week te komen. Kom
wanneer u behoefte heeft aan wat meer
verdieping of innerlijke rust.
Om 19.30 uur sluiten we af met een
lied en gaat iedereen weer huiswaarts.
Nieuwsgierig geworden? Dan zie ik u
graag op dinsdag 6 september.
Namens de meditatiegroep,
Joke van Tol

gaan!
Namens de Diaconie-Bezoekgroep,
Emmie Tersteeg

Lief en leed
Overleden
15 juni
23 juli
29 juli
4 augustus

Nel van Capel-van der Voorn
Toos Schutter-Snabel
Theo Wahle
Hans Springintveld

91 jaar
85 jaar
74 jaar
54 jaar
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vrijdag 9 september 9.00 uur

Woord en Gebed met diaken Van Aarle

Vrijdag 23 september 9.00 uur

Eucharistieviering met kapelaan Van Paassen

Vele handen...

Samenstromen

Allemaal kennen we dit spreekwoord:
vele handen maken licht werk.
Op 17 september wordt er in onze parochiekern een klusdag georganiseerd.
Tijdens deze dag worden allerlei werkzaamheden opgepakt, zowel binnen als
buiten. Het is al weer een aantal jaren
geleden dat we zo’n dag organiseerden.
Zo nu en dan werden er wel zaken opgepakt, maar als u zich de grote schoonmaak van vroeger nog herinnert, weet u
vast nog wel dat er ondanks regelmatig
stofzuigen en poetsen toch nog veel vuil
achterbleef. Dat is in onze orangerie
niets anders. Daarom willen wij een
beroep op u doen voor deze eenmalige
klusdag. En met dat woordje ‘u’ bedoelen we natuurlijk niet alleen het vrouwelijke deel van onze gemeenschap,
maar zeker ook de mannen. Er is voor
iedereen wel wat te doen. Wie niet bang
is voor hoogtes, kan wellicht de dakgoot
schoonmaken. Wie liever met beide
benen op de grond staat, kan helpen
om het pad door de tuin te verbeteren.
Voor de inwendige mens wordt door
ons gezorgd.
Wat u kunt doen?
Even een mailtje sturen naar bcp.zevenhoven@rkgroenehart.nl en u opgeven
voor deze dag. Laten we met vele handen het werk licht maken!

10 x per jaar ontvangt u het blad Samenstromen, een mooi vormgegeven
parochieblad voor de hele Clara en
Franciscusparochie. In principe ontvangt u dit blad gratis, maar toch ontvangt u één keer per jaar een verzoek
om een vrijwillige bijdrage voor de
Samenstromen. Als alle ontvangers van
het blad een bijdrage van € 12,50 geven,
zou dat de kosten enorm beperken. Lag
het wel in uw bedoeling om dit bedrag
over te maken, maar bent u er nog niet
aan toegekomen, wilt u dat dan alsnog
doen? Dank u wel!

Actie kerkbalans
Zoals elk jaar is door veel parochianen
een bijdrage toegezegd voor de actie
Kerkbalans. Van de meeste mensen is
deze bijdrage ook al door ons ontvangen, maar nog niet iedereen heeft eraan
gedacht om het te regelen. Mogen wij u
vragen om de administratie er nog eens
op na te gaan en, als u het nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage over te
maken? Dank u wel!
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Niet te missen
Op 13 augustus werd in Zevenhoven
de jaarlijkse viering bij de Lourdesgrot
gehouden, bij gelegenheid van het feest
van Mariatenhemelopneming. Bent u
er nog nooit geweest, daar bij die Lourdesgrot in Zevenhoven, pak dan eens
de fiets, rijdt naar het Noordeinde in
Zevenhoven tot bij de kerk en volg de
bordjes, dan komt u bij dit door velen
zo geliefde plekje achter onze kerk.
Verdwalen kan niet meer, want naast
het bord bij de brug is er verderop nog
een mooi bord geplaatst met de verwijzing naar de Lourdesgrot. Een mooi
vormgegeven bord, geschonken door
een parochiaan. Natuurlijk kunt u even
een rondje wandelen door de hele tuin,
die het hele jaar rond zo prachtig wordt
bijgehouden door onze tuinploeg.
B.C.P.

De scholen zijn weer
begonnen!
Het zal u de afgelopen tijd niet ontgaan zijn. Onze dorpskern huisvest
momenteel een aantal tijdelijke bewoners in sporthal De Vlijt. Deze mensen
zijn half juli gekomen en zullen blijven
tot 1 oktober. Het gaat veelal om
moeders met kinderen, die hier opgevangen worden. Voor deze kinderen is
gezocht naar een plek waar ze onderwijs kunnen krijgen. Naar school gaan,
dat is iets wat elk kind nodig heeft,
een plek waar je veilig bent, waar je
misschien alvast wat van de taal gaat
leren, waar je samen speelt en deelt.
De parochiekern in Zevenhoven heeft
in samenspraak met de gemeente de
orangerie beschikbaar gesteld voor
deze kinderen. Er is naarstig gezocht
naar een leerkracht voor deze kinderen, zodat ook zij, gelijk met de kinderen op onze eigen basisschool, aan
het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Door onderdak te bieden aan
dit schoolklasje draagt ook onze parochiekern bij aan een goede opvang
van mensen die, om wat voor reden
dan ook, een veilige plek zochten en
die deze tijdelijk gevonden hebben in
Zevenhoven.

Zevenhoven

dingen, zodat we omstreeks half 2 kunnen gaan genieten. Theepotjes graag
meenemen.

Viering bij de
Lourdesgrot
Zaterdag 13 augustus was de jaarlijkse
viering van Maria ten Hemelopneming.
Dit jaar hadden we geen beperking
door coronamaatregelen en was iedereen welkom.
Vooraf was er een gezamenlijke maaltijd
met monseigneur Van den Hende, bisschop van Rotterdam met genodigden.
Fijn hoe ontspannen hij met de aanwezigen sprak en ondertussen genoot van
een heerlijke broodmaaltijd. Ondertussen kwamen al de eerste mensen bij de
grot om op een mooi plekje te kunnen
zitten. Ondanks het warme weer, was
de opkomst groot. Vrijwilligers deelden
flesjes water uit, want het was een zonovergoten, warme avond. De onlangs
gerenoveerde grot werd opnieuw ingezegend door monseigneur Van den
Hende. Indrukwekkend was de overweging van de bisschop, zijn woorden werden door de aanwezigen in stilte opgenomen. Het koor Revival zong prachtige
liederen en veel mensen kregen toch
een rilling bij het Ave Maria dat eerst
solo werd gezongen en daarna uitbundig werd meegezongen door koor en
aanwezigen. Dank aan de vele mede-

Wilt u meedoen? Geeft u zich dan op
voor zaterdag 3 september bij Joke.
jokevtol@gmail.com of telefonisch
0172-539748.
De kosten zijn € 8,50.
Graag tot dinsdag de 6e.
werkers die aan deze plechtige viering
hun steentje hebben bijgedragen. Hier
zijn we als kleine gemeenschap weer
groot in.
Joke van Tol

Gerda, Joke en Gerda

Peuter-kleuterviering

Activiteit Orangerie

We gaan weer starten met een seizoen
vol activiteiten. Na de zomermaanden
juli en augustus hebben we elkaar vast
veel te vertellen.
Daarom organiseren we op dinsdag
6 september 2022 een high tea. We
starten om 12.00 uur met de voorbereiEindelijk. Noteer alvast de datum in uw
agenda. Zondag 25 september, peuter
kleuterviering om 10.00 uur.
In de Orangerie naast de kerk in
Noordeinde in Zevenhoven.

Verdieping

Wij kijken er naar uit, laat je verrassen.
Kom jij ook ?
Pia - Linda - Rosa

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt

Omzien

24 juli	Hannah Hoogervorst dochter van
Ciska Harte-Hoogervorst & Peter Hoogervorst

Anker
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te
Hoogmade staat bijna in de steigers.
In Hoogmade kunnen we niet wachten
tot de kerk in de steigers staat. Men verwacht dat de aannemer na de bouwvak
gaat beginnen. Na een tijd vol beproevingen wordt het werkelijkheid.

De laatste keer zonder
dak
16 juli, de avond voor de openluchtviering, hebben we een barbecue gehouden in de open kerk voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor Onze Lieve
Vrouw Geboorte kerk. Eindelijk was het
eens een keer mooi weer. Geen regen,
wind of sneeuw. De sfeer zat er goed
in. De kerk zag er mooi versierd uit
met slingers en groene ballonnen. We
startten met een gebakje waarop stond
'Breaking news' en daarna werd er flink
gebakken door een paar mannen. Die
hadden dat duidelijk vaker gedaan.
Onze voorzitter Leo van Rijn deed een
mooie woordje en een aantal vrijwilligers die het iets rustiger aan gaan
doen zijn extra in het zonnetje gezet. Dit
waren S. Nieuwenhuizen, P. Wolvers, N.
van der Hulst en H. Brunt. Zij hebben
zich jarenlang met hart en ziel ingezet
en wij zijn hen hier heel dankbaar voor.

17 juli was dan toch echt de laatste keer
een viering in de open kerk. De viering
begon vroeg om 9.15 uur. Het was wederom weer prachtig weer. Pastor van
der Bie zorgde in samenwerking met
pastor Hoogenbosch en zanggroep Inspiratie voor een mooie viering. Pastor
Hoogenbosch hield een inspirerende
preek. Na de viering was er gelegenheid
om koffie en thee te drinken en tijd om
nog een laatste keer te kijken in de afgebrande kerk. Volgende keer dat we hier
samen zijn hebben we een dak boven
ons hoofd.
Ilma de Haas, Lid BCP

tekst. Je zou er bijna een top 2000 van
kunnen maken. Wat een overeenkomst
is met de liederen is het verlangen van
de mens naar vrede en recht. Je hoort
weleens: ‘Zingen is dubbel bidden’. Je
hele lichaam en ziel doen er aan mee.
Door het zingen hebben we contact
met elkaar want al zingend slaan we
een brug naar een ander. Zingen brengt
emotie op gang. Het laat het woord diep
in je hart doordringen. Het geeft je (misschien onbewust) de kracht vanuit je gedrevenheid de ander aan te moedigen.
Goed om dat dan ook in de Vredesweek
te doen, elkaar weer aanmoedigen een
vredeslied te zingen. Samen, jong en
oud, tegen de oorlog en voor de vrede
in alle tijden, voor en door elke generatie. Komt u meezingen op zondag 18
september tijdens de eucharistieviering

Vredesweek van 17 tot
25 september
Elke generatie, elke kerk of beweging
heeft zijn vredes-of protestliederen.
Allemaal met hun eigen klank, ritme en
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O.L.V. Geboortekerk

van 11.15 uur? En/of op zondag 25 september, dan zijn jong en oud van harte
uitgenodigd voor de familieviering om
9.15 uur.
Vredeslied:
Soms lijkt vrede verder weg dan ooit,
als je denkt aan de
oorlog in Jemen, het Midden-Oosten
of in Oekraïne
Als je denkt aan al het verdriet en
de mensonterende situatie
in de wereld. Maar juist dan is het
van belang om nieuwe
vooruitzichten te blijven zien en
daar aan bij te dragen.
Idealen, wensen en dromen voeden
onze verbeeldingskracht!
Het zijn de voorstellingen van jezelf
en de wereld om je heen
die misschien wel nooit helemaal
te realiseren zijn.
Ze vormen een voortdurende
wijkend vooruitzicht
en ze zijn moeilijk onder woorden
te brengen. En toch …
Dromen zijn voorgevoelens van hetgeen
je in staat bent werkelijk te realiseren.

Vanaf 2006 verkoopt Thea samen met
Riet Nieuwenhuizen lootjes voor de
verloting van de paaskaars. Ook hebben zij samen meerdere keren op
een vrijmarkt gestaan in de Ursula in
Nieuwveen met de verkoop van rommelmarktspullen. Hierna kwam de
eerste kerstmarkt in Hoogmade op het
Plein, georganiseerd door Coöp. Daar
stonden we in de kou en regen, maar
wij verkochten kerststukjes, kaarten, levensmiddelmand enz. Thea stond bijna
altijd bij de verkoop van kerststukjes en
bloemstukjes, die zij met andere dames
van tevoren hadden gemaakt.
is dat de artikelen goed en ongebruikt
zijn. Het principe is volledig gebaseerd
op vertrouwen van de mensen. Het
kleinste winkeltje van Nederland is altijd
open en voor iedereen.
Waar kunt u het buurtkastje vinden?
Het hangt of komt te hangen aan het
‘Kompas’ ( het gebouw naast het ‘Kerkje
aan de Does.’) Doet u mee: Samen tegen voedselverspilling!
Pastoraatgroep Jeanne Borst

Pastoraatgroep Jeanne Borst

Samen tegen
voedselverspilling
U kent ze wel, de boekenkastjes waar
je boeken uit kunt halen en jouw eigen
boeken kunt delen met anderen. Nu is
er ook een buurtkastje. Alleen niet gevuld met boeken, maar met levensmiddelen. Een geweldig initiatief om voedselverspilling tegen te gaan en mensen
die het minder hebben te helpen. Winwin! In het kastje staan levensmiddelen
om te ruilen, maar het is zeker ook bedoeld voor minderbedeelden.
Mensen die iets kunnen en willen missen kunnen artikelen in het kastje leggen zoals bijvoorbeeld koekjes, potjes
saus, frisdrank, pindakaas, luiers of
zeep. Mensen die iets nodig hebben
kunnen een artikel uit het kastje pakken. Zo help je elkaar! De voorwaarde

50 jaar vrijwilligster
In onze parochie is Thea v.d Salm dit jaar
50 jaar vrijwilligster. Zij heeft zich met
tomeloze energie ingezet op verschillende vlakken. Zo is zij onder andere
actief in de groep koperpoetsen en
dames klein onderhoud. Met de groep
klein onderhoud stonden we op braderieën en rommelmarkten om geld in
te zamelen. Zoals in de oude veiling in
Roelofarendsveen, tijdens Zomerspelen
Hoogmade en de jaarlijkse Kerk-Kerstfair.

Verdieping
Vieren

Thea heeft ook nog groene vingers, zij
kan dit zo mooi. Er is in al die jaren veel
opgehaald door de dames van klein onderhoud, waar Thea actief aan deelnam.
Van de opbrengst hebben we veel projecten betaald voor onze kerk. Zoals de
verbouwing van de oude keuken en wc,
3 kruiswegstaties laten restaureren, lampen voor in de kerk, geluidsinstallatie,
akoestische piano, stofzuiger, lantarens
voor de misdienaars enz. Er zijn lopers
geborduurd voor drie altaren in drie verschillende kleuren (wit – groen – paars).
Geappliqueerd voor de lessenaars.
De parochiegemeenschap Hoogmade Woubrugge wil bij dezen Thea hartelijk
bedanken voor al die jaren vrijwilligerswerk in onze kerk. Wat een bijzondere
vrouw en voorbeeld. Wij hopen dat zij
hier nog lang mee door kan gaan, want
na die verschrikkelijke kerkbrand komen er straks weer vele wensen. Hopelijk kunnen wij met ons vrijwilligerswerk
een steentje hieraan bijdragen.
Dames klein onderhoud
Lyda van Schie

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden
28 juni

Omzien
Elisabeth Francisca van der Laan-van Tol
Anker

92 jaar
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Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Peppelhofviering
Vrijdag 2 september

9.30 uur

Eucharistie viering, Kapelaan van Paassen

Vrijdag 30 september

9.30 uur

Eucharistie viering, Kapelaan van Paassen

Oecumenische activiteit
in de Vredesweek

dities van haar thuisland Saoedi-Arabië,
wanneer ze geld bij elkaar probeert te
sprokkelen voor een eigen fiets. ‘Wadjda
is een door het neorealisme geïnspireerde innemende film, die de kijker
hoopvol naar huis stuurt.’
We hopen op een mooie inspirerende
avond. Allen welkom!!
Hartelijke groet namens het oecumenisch
beraad Leimuiden/Rijnsaterwoude.

Van 17 t/m 25 september 2022 is het
Vredesweek.
Deze editie staat in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers
verenigt die in actie willen komen voor
vrede - over grenzen en dwars door
verschillen in huidskleur, gender en
klasse heen. Een gevoel van onmacht
omzetten in hoop. De generatie Vrede
staat op!
Ook in Leimuiden-Rijnsaterwoude willen
we aandacht besteden aan de vredesweek.
Op donderdagavond 22 september bent
u om 19.00 uur welkom in de Woudse
Dom in Rijnsaterwoude. We beginnen
daar met het samen lezen van een Bijbeltekst, praten daarover met elkaar
en sluiten af met gebed en muziek. Na
een kop koffie of thee vervolgen we dan
om 20.00 uur met de film Wadjda in
het Schoolhuis. Een film over het jonge
meisje Wadjda die ingaat tegen de tra-

Nieuwe leden bij onze
Gemeenschap
Er heeft zich een nieuwe familie aangemeld bij onze parochie. We willen via
deze weg de familie Verhaar welkom
heten bij onze parochie en federatie.
Kees van der Meer

Uitslag Taartenbakwedstrijd 26 juni 2022
Na drie jaar konden wij weer tijdens het
Jansfeest een taartenbakwedstrijd organiseren. Het was een prachtige mooie
zomerse dag. Het St. Jansfeest begon
om 9.15 uur met een mooie eucharistie
viering buiten in de pastorietuin met
als voorganger kapelaan van Paassen.
Begeleid door onze drie koren Caeciliakoor, Resonans en kinder/tienerkoor
Akkoord.

Daarna was er een gezellig samenzijn
in de pastorietuin en serre met koffie/
thee. En natuurlijk konden de overheerlijke taarten genuttigd worden die gebakken waren voor de wedstrijd.
De avond ervoor heeft de jury maar
liefst 12 taarten mogen beoordelen op
creativiteit, structuur en smaak. De jury
vond dit beslist geen straf om te doen.
Alle taartenbakkers bedankt voor jullie
inzet en hopelijk tot volgend jaar.
De drie winnaars van de taartenbakwedstrijd zijn:
1e prijs Jette Heemskerk met een fantastisch mooie 'Geloof, Hoop en Liefde
taart met Bijbel'

2e prijs Jantina van Dam met een
smaakvolle 'Aardbeien kwarktaart'
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Sint Jan de Doperkerk
3e prijs Noor Rooskens met een mooie
'Korenbloemtaart'

Jette mag voor één jaar de wisselbeker
mee naar huis nemen, hopelijk gaat zij
volgend jaar haar titel verdedigen.
Namens de Pastoraatsgroep
Sonja Knelange

Nieuws van Akkoord
Wat hebben we een
prachtige zomervakantie achter de
rug. Met volop mooi
weer. Hebben jullie
er allemaal van kunnen genieten? Nu
weer aan het werk
en/of naar school. Dat was vast weer
wennen maar het is ook weer fijn om
ergens voor te gaan.
Zondag 3 september zingt Akkoord
weer en dan gaan we het hebben over
loslaten. Kun jij dat; loslaten? Waarom
zouden we het eigenlijk doen? We openen het seizoen met een buitenviering.
Kom je ook?
Wil je graag bij het koor horen en meezingen, kom dan ook gezellig repeteren.
Er is ruimte genoeg voor nieuwe leden.
Zit je in groep 2/3? Dan ben je elke
1e vrijdag van de maand welkom van
14.30 tot 15.30 uur. We starten weer
op vrijdag 2 september
Zit je in groep 4 t/m 8? Dan ben je
elke dinsdag welkom van 18.30 tot
19.30 uur.
Zit je op de middelbare school?
We oefenen om de week op dinsdagavond vanaf 19.15 uur.
Wil je meer weten? Bel dan Marina van
Dam (onze dirigente): 06-12136308.

Overlijden Bep SenneVork
Vrijdag 15 juli is onze trouwe koffieschenkster Bep Senne-Vork overleden.
Bep heeft vele jaren koffie geschonken
in de Priester Hendrikzaal, bij huwelijken, begrafenissen en na de vieringen
op zondagmorgen. Ze stond altijd met
een brede glimlach te wachten wanneer
zij opgehaald werd om alles klaar te zetten voor de koffie, dan zei zij altijd: “hè
lekker gezellig we mogen weer koffie
schenken”.
Vorig jaar heeft zij na veel overwegingen
en met pijn in haar hart de beslissing
genomen om met het koffie schenken bij de kerk te stoppen. We wilden
haar zo graag nog een mooi feestelijk
afscheid geven op een zondagmorgen
met koffie en iets lekkers erbij. Maar helaas daar is het niet meer van gekomen,
het coronavirus kwam daar tussen.
In januari heeft Bep pech gehad en is
lelijk gevallen, daarbij heeft zij haar ribben op diverse plekken gebroken. Het
werd voor Bep een hele lange periode
van revalideren. Bep had een ijzeren
wil om zoveel mogelijk weer de oude te
worden en deed daar haar uiterste best
voor. Na een aantal weken mocht ze
weer naar haar eigen huisje, totdat ze
zelf ook het coronavirus opliep en haar
conditie weer achteruitging. Bep moest
toen opgenomen worden, dit keer in
een revalidatiecentrum.
Begin mei mocht ze naar huis, nog vermoeid en met een pijnlijke rug, maar

Verdieping

thuis moest er weer regelmaat en ritme
in komen en dat had wat tijd nodig. Zij
was in ieder geval blij om thuis te zijn.
Helaas werd de pijn in de rug zo hevig
dat het thuis niet meer houdbaar was.
Waarna zij naar de eerstelijnsopvang in
Noorderbrink is gebracht in Alphen aan
den Rijn.
Nu moeten wij definitief afscheid van
haar nemen. Bep, wij zijn je heel veel
dank verschuldigd voor wat jij voor onze
parochiekern hebt gedaan.
Rust zacht, lieve Bep!
Namens de koffiegroep, Sonja Knelange

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

Vieren
Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Jaap Obdeijn
Omzien

28 juni
15 juli
30 juli
12 augustus
17 augustus

Bep Senne-Vork
Jan Straathof
Quirina Cornelia Maria Wolvers-Lek
Lineke Glabbeek-Otten		

Anker

91 jaar
87 jaar
92 jaar
91 jaar
68 jaar
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Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen in Oud Ade
6 september 9.00 uur

Viering woord en gebed. Voorganger is pastoor Hoogenbosch

20 september 9.00 uur

Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Glas

Afscheid van koor LOSZ
en dirigent Jolanda van
Berkel
Op zaterdag 2 juli was in Oud Ade de
laatste viering met kinderkoor LOSZ.
En daarmee ook de laatste keer dat
Jolanda van Berkel als dirigente voor het
koor stond, begeleid door Aristo Heitzman op de piano.
Voor deze gelegenheid waren ook oudkoorleden van LOSZ en leden van koor
Faith naar de Sint Bavokerk gekomen.
Zij zorgden voor ondersteuning van de
drie koorleden van LOSZ en daardoor
klonken de vertrouwde liedjes van het
koor extra mooi. Aan het einde van
viering werden LOSZ, Jolanda en Aristo
in het zonnetje gezet en werd Jolanda
verrast met een lied speciaal voor deze
gelegenheid gemaakt.
Achttien jaar lang is Jolanda de dirigente
geweest van het kinderkoor. Met veel
enthousiasme en muzikaliteit studeerde
zij met de kinderen nieuwe liedjes in.
Onder haar leiding heeft LOSZ meegezongen in de tv-mis en meegedaan
met de kerstfilm. En ze maakte iedere

Verdieping
Vieren

repetitie tot een feestje, compleet met
spelletjes, verstoppertje spelen en zelfs
pannenkoeken eten.
Jammer dat het, door een teruglopend
aantal koorleden, niet gelukt is om het
kinderkoor van Oud Ade en Rijpwetering in stand te houden. Maar het was
een tijd om met veel plezier en dankbaarheid aan terug te denken.
Jolanda, Aristo, Fleur, Jacky en Lieke,
en alle anderen die in de afgelopen
jaren bij het kinderkoor hun muzikale
steentje hebben bijgedragen: hartelijk
dank!
NB deze vrolijke viering is nog terug te
luisteren via www.kerkomroep.nl

Open Monumentendag
De O.L. Vrouw Geboorte kerk in Rijpwetering zet tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september van
10.00 tot 16.00 uur de deuren wagenwijd open. Onze kerk is een Rijksmonument naar ontwerp van de Leidse
architect Theo Molkenboer en ingewijd
in 1860. Het landelijke thema is dit jaar
Duurzaamheid en dat willen wij invulling geven door muziek.
Van zingen en muziek maken word je
allemaal blij. Zo was dat vroeger, nu en
zal dat ook in de toekomst zijn.
Veel muziekstukken van ‘Zangvereeniging Rijpwetering’ uit het begin 20ste
eeuw zijn altijd bewaard gebleven bij

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Gedoopt

Lara dochter van Vincent en Natasja Homan - Weenink
Omzien

16 juli

Overleden
30 juni
2 juli

Lucille van den Berg – Berkes
Anker
Anna Apolonia Maria van der Geest

70 jaar
78 jaar

Piet Borst op de boerderij en na zijn
overlijden bij de kerk terechtgekomen.
Een geselecteerd deel van deze grote
collectie is tijdens Open Monumentendag te bewonderen. Ook zal er orgelspel en zang zijn. En dit samenspel
vormt een sfeervol geheel.
Open Monumentendag wordt door
Kaag en Braassem Promotie actief
begeleid met mooie wandel-fiets-en
vaartochten uitgestippeld in diverse
afstanden. Zo wordt u langs de 11 dorpen geleid met streekgebonden monumentale bezienswaardigheden. Zie voor
deelname de laatste updates op de site
www.kaagenbraasempromotie.nl of
Instagram en Facebook. Aanvullend is
er ook informatie te vinden
www.openmonumentendag.nl
Wij laten u graag meegenieten en hopen u op 10 september in de kerk van
Rijpwetering te ontmoeten.
Beheercommissie en pastoraatgroep
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Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vieringen in de week
Iedere maandag 7.00 uur eucharistieviering, m.u.v. 5 en 12 september
Iedere dinsdag 9.00 uur eucharistieviering, m.u.v. 13 september, dan woord- en
gebedsviering met pastor Hoogenbosch

Van de BCP
Gastvrijheid
Sinds begin 2020 zijn er in de Petruskerk gastvrouwen en gastheren aanwezig tijdens de vieringen. Ze zorgen voor
de ontvangst van de kerkgangers en
staan klaar voor vragen. Begin augustus heeft de werkgroep gastvrijheid de
gastvrouwen en -heren uitgenodigd om
ervaringen uit te wisselen. Er is enthousiast met elkaar gesproken wat gastvrijheid voor iedereen betekent en hoe we
de gastvrijheid kunnen verbeteren. Er
zijn ideeën uitgewisseld over hoe we
de entree voor de kerkgangers zo makkelijk mogelijk maken. Ook zijn ideeën
opgedaan om jonge ouders en kinderen
beter op te vangen en de weg te wijzen
als dat nodig is. Sinds een tijdje liggen er
al kinderboeken bij de ingang. Dit wordt
aangevuld met wat knutselmateriaal en
tips voor ouders. We hopen dat u het
als fijn ervaart dat de gastvrouwen en
heren u een warm welkom heten.
Wilt u zelf ook meedenken of meedoen
om de kerkgangers een gastvrij welkom
te heten? Spreek ons gerust aan bij de
ingang of stuur een berichtje naar: pastoraatgroep_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Vrijwilligers aan het woord
Er is deze maand zoveel te vertellen
over en door onze vrijwilligers dat het
niet past in de Samenstromen. Omdat
we u toch graag alles willen vertellen
hebben we deze informatie op een
aparte bijlage geplaatst.
Ook elektronisch collecteren
Door de opkomst van het betalen met
pinpas en telefoon hebben steeds
minder mensen geld op zak. Dit heeft

invloed op de collect inkomsten. Ook wij
willen mee in de ontwikkeling van betalen met de mobiele telefoons. Daarom
worden er op de kerkbanken QR-codes
geplakt. Tijdens de collecte kunnen de
kerkgangers met hun mobiele telefoon
de QR-code scannen en hun bijdrage
overmaken. We hopen dat we daarmee
de kerkgangers helpen. Uiteraard mag
u ook nog gewoon geld in het mandje
doen.
Financieel jaaroverzicht 2021
In de parochiekern Emanuel vindt u bij
dit blad het financiële jaaroverzicht van
2021. Helaas wat later dan gebruikelijk.
Gelukkig was 2021 een beter jaar dan
2020. Het verlies was een stuk kleiner.
We staan gezamenlijk voor de uitdaging
om een springlevende kerk met een
gezond huishoudboekje te zijn. Dit kunt
u lezen in de bijlage.
Stand van zaken
Actie Kerkbalans
Tot op heden blijven de
inkomsten van de actie
Kerkbalans € 4.500 achter bij die van vorig jaar.
Dat is erg jammer want
we hebben de bijdrage
hard nodig om een actieve kerkgemeenschap
te blijven. In oktober
zullen we een herinneringsbrief sturen. Uiteraard zijn we
alle mensen heel dankbaar die al wel
iets hebben bijgedragen. Blijf ons en uw
parochiekern steunen!
John van Velzen, secretaris beheercommissie
bcp_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Van de pastoraatgroep
Kom 10 september binnen
Zaterdag 10 september is het open monumentendag, ook de Petruskerk is een
monument en zal dit jaar voor het eerst
geopend zijn van 10.00 tot 17.00 uur.
Bent u benieuwd wat het verhaal is achter de preekstoel? Wat er te vertellen is
over is het orgel? En allerlei andere onderdelen van de kerk, welkom voor een
informatief bezoek.
Tijdens de kermisweek, vanaf 17 september, is de dagkapel gesloten.
Mochten u vragen, opmerkingen of
ideeën hebben, meld het ons via pastoraatgroep_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
Pastoraatgroep

Kermisviering
18 september 2022 11.15 uur Petruskerk
Wat is mooier dan ook dit jaar de feestweek weer in eenheid en verbondenheid te beginnen met een feestelijke
viering. Het thema zal zijn: 'Niets kan
ons scheiden van God.'.
U bent allen van harte uitgenodigd om
deze mee te vieren. Diaken Van Aarle
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zal in deze viering voorgaan. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door een
groot Kermiskoor met medewerking
van veel leden van alle koren van de
Petruskerk. Voor de kinderen is er een
kinderwoorddienst en voor de allerkleinsten crèche. Na de viering gaan wij
onder de vrolijke klanken van de ‘Accordeon Fanfare DAF-XL’ o.l.v. Wim Loos
naar het Noordplein, waar koffie, thee
en limonade klaar staat met iets lekkers
erbij.
Anneke Rietbroek

Kermisactie 'Petrus ziet
Abraham'
In 2020 bestond de Petruskerk 50 jaar.
Dit is op 17 oktober 2021 gevierd. Ter
gelegenheid hiervan is er door Hans van
der Wereld een mooi boekje gemaakt,
waarin de geschiedenis staat van de
Petruskerk, begeleidt door mooie foto's.
Er zijn al veel boekjes verkocht, maar er
zijn er ook nog over.
Na de kermisviering op zondag 18 september zullen deze boekjes te koop zijn
op het Noordplein en als u wilt zal Pastoor Glas deze persoonlijk signeren. Een
unieke kans dus! De kosten zijn € 7,50.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om
naar het Noordplein te komen, maar
u wilt wel graag zo’n gesigneerd exemplaar, dan kunt u deze verkrijgen via het
secretariaat
Beheercomissie en Pastoraatgroep

Seniorenviering
Petruskerk
Iedere dinsdagmorgen is er om 09.00
uur een viering, maar op dinsdag 4
oktober is het een beetje anders dan
anders. 4 oktober is de feestdag van de
H. Franciscus. Tijd voor een feestelijke
ontmoeting met elkaar in de familieruimte van de Petruskerk. Op deze dag
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zijn speciaal de senioren uit de parochie
van harte welkom in de eucharistieviering om 09.00 uur, waarbij pastoor Glas
u zal voorgaan. Na de viering is er koffie
met wat lekkers, vervolgens wordt een
glaasje geschonken en is er een leuk
programma. De ochtend wordt afgesloten met een eenvoudige gezamenlijke
maaltijd.
Het aantal plaatsen in de familieruimte
is echter beperkt. U kunt zich aanmelden voor zaterdag 24 september bij
het secretariaat van de Petruskerk op
dinsdag- of vrijdagochtend tussen 09.00
en 11.00 uur, 071-3310940 of per mail:
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Vooraankondiging
gemeenschappelijke
ziekenzalving
Dit jaar zullen pastoor J. Glas en kapelaan van Paassen de gezamenlijke ziekenzalving toedienen in een feestelijke
viering op: Zaterdag 8 oktober om 15.00
uur in Zorgcentrum Jacobus te Oude
Wetering
Opgeven hiervoor kan tot 1 oktober bij
de gastvrouw van Zorgcentrum Jacobus
of bij Theo van Rijn, Saskia van Uylenburchlaan 9 (aanmeldingsformulier in
de brievenbus s.v.p.).
Er is een maximum van 100 mensen,
meer mogen er niet in de zaal op last
van de brandweer!

In de hal van de Petruskerk liggen
eveneens aanmeldstrookjes, deze kunt
u deponeren in de brievenbus van de
pastorie.
Wilt u op deze dag alleen de viering
bijwonen omdat u die dag andere plannen heeft, dan bent u uiteraard ook van
harte welkom. Aanmelden is dan niet
nodig, er is in de kerk plaats genoeg.

Omdat in deze viering het sacrament
van de ziekenzalving centraal staat en
vraagt om tijd en aandacht, zal er geen
eucharistie of communie zijn.
Voor informatie of vragen:
Theo van Rijn, telefoon. 06-33165903
Ada Legemate, telefoon. 06-15286509.
Mailadres: p.a.legemate@ziggo.nl

Jannie, Annie en Trees

Werkgroep ziekenzalving

Verdieping
Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden
17 juni
27 juni
02 juli
03 juli
04 juli
16 juli
18 juli
21 juli
28 juli
30 juli

Johannes Martinus Nicolaas Bakker		
Omzien

Yvonne van Iterson – van der Meer		
Anna Apolonia Maria van der Geest		
Jacobus Wilhelmus Droogh		
Elisabeth Cornelia Hoogenboom – van Es		
Joanna Elzbieta Tilma – Piwowar		
Maria Alida Apolonia van der Meer – Borst		
Petrus Anthonius van der Zwet		
Gerardus Petrus Antonius van Klink		
Geertruida Johanna Oomen – van der Meer		

Anker

81 jaar
40 jaar
78 jaar
82 jaar
94 jaar
55 jaar
82 jaar
66 jaar
77 jaar
83 jaar

Gedoopt
24 juli 	Livia Monica Anna Klijnholstz gedoopt, dochter van
Danny Klijnholstz en Esther Oomen

Huwelijk
In de H. Petruskerk vindt op zaterdag 3 september om 14.00 uur het huwelijk
plaats van Marco Kuipers en Loes Verdel.
Wij wensen Marco en Loes een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Popkorendag
Zaterdag 1 oktober om 14.00 uur in de
Petruskerk, Noordeinde 187,
2371 CR Roelofarendsveen
Hiervoor nodigen wij de jongeren/midden - dames - heren/ gemengde koren
van onze Federatie Clara en Franciscus
van harte uit.

Ruimte voor Genade

Als u denkt dat er geen vernieuwende
activiteiten worden opgezet in de Katholieke Kerk dan heeft u het mis. Er
zijn zelfs organisaties actief in ons eigen Nederland en de ons omringende
landen België en Duitsland die zich
daar helemaal op richten. Een van die
organisaties is ‘Space for Grace’. Ruimte
voor Genade dus, vandaar de titel van
dit artikel. Ieder jaar selecteert ‘Space
for Grace’ tien vernieuwende projecten,
die zij vervolgens intensief begeleidt
en ook voorziet van de benodigde financiële middelen. Hierbij moet u dan
denken aan bedragen van tien- tot wel
dertigduizend euro. Er is voldoende
geld beschikbaar, als het maar een goed
project is.

Ieder koorlid kan individueel hiervoor
aanmelden, het is niet verplicht om als
koor deel te nemen aan deze dag. Wilt u
zich wel aan melden en dit nog niet gedaan dan kan dit maar graag uiterlijk 15
september naar info@rkgroenehart.nl
Alle koren zijn uitgenodigd liederen in te
zenden waaruit de werkgroep een keuze gemaakt heeft. De liederen worden
die middag per stemgroep en daarna
gezamenlijk ingestudeerd.

Binnen de stuurgroep leeft vanaf de
oprichting al de wens om tot vernieuwende activiteiten te komen. Om zo de
geloofsgemeenschap nieuw leven in te
blazen en ook om nieuwe mensen aan
te trekken die nu zijn afgehaakt en het
misschien niet meer kunnen vinden in
de huidige kerk en vieringen. Heel specifiek is er de wens om Praisevieringen
te gaan opstarten als aanvulling op het
huidige aanbod van eucharistievieringen en Woord- en Gebedsvieringen.
Als vernieuwend onderdeel van de
Missionaire Parochie die wij zo graag
willen zijn. Bij een Praiseviering draait
het vooral om de muziek en de zang,
om het samen hardop loven en prijzen
van de Heer voor alle goeds wat ons ten
deel is gevallen. Hierbij zijn ook de jongeren een belangrijke doelgroep.
Daarom zijn op 17 juni drie stuurgroepleden (Marzena, Angelique en Ed) als
delegatie afgereisd naar Klooster Nieuw
Sion in Diepenveen (nabij Deventer)
om daar de Publieksdag van ‘Space for
Grace’ bij te wonen. Om zo contacten
te leggen en inspiratie op te doen. En
om voorbereidingen te treffen voor een
projectaanvraag voor het opstarten van
Praisevieringen in onze federatie. Die
projectaanvraag moet voor 1 september zijn ingediend, dus als u dit leest is
dat inmiddels gedaan. Als we geselecteerd worden als project dan kunnen
we direct aan het begin van 2023 gaan
starten met onze Praisevieringen. De
eerste voorbereidingen zijn al in gang

Deze mooie muzikale middag wordt
afgesloten met een Eucharistieviering
in bovengenoemde Petruskerk aanvang
19.00 uur, Kapelaan van Paassen gaat
hierin voor.
Iedereen is van harte welkom om deze
bijzondere viering bij te wonen.
Werkgroep FederaCtie/Popkoren
Wim - Gemma - Annie - Sonja

gezet. Omdat het kerkgebouw van Roelofarendsveen daar het meest geschikt
voor is zullen daar de vieringen in eerste instantie gaan plaatsvinden. Maar
bij succes kunnen we dat wellicht ook
uitbreiden naar andere kerklocaties.
Een nieuwe dynamiek in onze kerk dat
zou toch mooi zijn. We hopen dat u dat
steunt en vragen uw gebed om deze
missie te doen slagen.
Vanuit de Stuurgroep Missionaire Parochie, Ed Koeleman

Kijk voor het mooie reisverslag van
Marian Berkhout over de bedevaart
naar Brielle op 9 juli op de website
www.rkgroenehart.nl

Oogstdankdag Bedevaart
Heiloo
Op woensdag 7 september organiseren
de agrariërs uit Noord- en Zuid-Holland
de Oogstdankdag bedevaart in Heiloo.
Lees er meer over op
www.rkgroenehart.nl
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Omzien naar de ander
OMZIEN
Vredesweek Generatie Vrede
Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als
thema ‘generatie Vrede’. Het is een week waarin PAX aandacht
vraagt voor het bijzondere vredeswerk van mensen die overal
ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

Anker

Vrede was voor velen in
Europa sinds het einde van
de oorlogen in Joegoslavië,
vanzelfsprekend, maar
sinds de Russische inval in
Oekraïne is de wereldorde veranderd. De dreiging van een
nieuwe wereldoorlog, de sociale ongelijkheid plus de zorgen
om klimaatverandering dragen bij aan gevoelens van onmacht en onzekerheid. Vrede kan alleen bestaan als mensen
bereid zijn elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren.
Juist nu kunnen we ons laten inspireren door burgers die elders opkomen voor vrede. Vaak spelen vrouwen en jongeren
daarbij een actieve rol.
Schade aan de gemeenschap
Een inspirerend voorbeeld is dat van de Colombiaanse vredesactiviste Deyis Carmona. Haar woongebied werd jarenlang
geteisterd door geweld tussen guerrilla’s en paramilitairen.
Honderden mensen verdwenen in die tijd, waaronder haar
eigen zus. Deyis: “De guerrilla rekruteerden onze kinderen en
stalen ons vee, de paramilitairen vermoordden honderden
mensen en joegen ons van ons land.
Samenleven in vrede
Al van jongs af aan zet Deyis zich in
voor een beter leven in haar regio.
Sinds vier jaar is ze voorzitter van een
lokale slachtofferorganisatie van boerengemeenschappen, de Asamblea
Campesina. Ze eisen de grond terug
die van hen is afgenomen en vechten
samen voor hun recht op waarheid en
gerechtigheid.
Meer zeggenschap en gelijke rechten
Ook in Zuid-Soedan eisen vrouwen hun plek op en werken
ze aan vrede. Zo strijdt Rose Acindhel met haar organisatie
Legacy for African Women and Children Initiative al jaren voor
vrede, economische zelfstandigheid en een betere rechtspositie voor vrouwen. Toen het land in 2011 onafhankelijk
werd, kregen vrouwen de toezegging dat ze 35 procent van
alle beschikbare middelen zouden krijgen, meer inspraak en
zeggenschap. Maar daar is bar weinig van terechtgekomen.
Toch blijft Rose strijden voor hun rechten en een vreedzaam
Zuid-Soedan met gelijke kansen voor vrouwen en meisjes en
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en financiën.
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Vrouwelijk leiderschap
Ook de voortdurende stammenstrijd in haar land is een
speerpunt voor Rose. Vooral vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van de steeds weer oplaaiende conflicten tussen de
verschillende gemeenschappen. Toch merkte Rose dat alle
groepen met dezelfde zorgen zitten. “Ik zie de samenwerking
tussen vrouwen vooral als een belangrijke route naar vrede.
We zijn leiders en we hebben invloed. Dat mogen wij ons als
vrouwen nog veel meer realiseren.” Overal ter wereld steunt
PAX het werk van vrouwen als Rose en Deyis. Door het versterken van vrouwelijk leiderschap kunnen we vrede dichterbij brengen.
Jeanne Borst, Hoogmade, met dank aan PAX Vrede, wie durft?

Geloofsvraag
Is God een man?
Nee, geen man zoals wij gewoonlijk
denken. We zeggen
wel Hij en Koning en
Heer, maar God overstijgt alle voorstellingen die wij kunnen
maken.. Kijk maar in
het Bijbelboek Genesis, in het eerste
scheppingsverhaal (Genesis 1, 26-27). “God zei: ‘Nu gaan
Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend…
En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij
hen.” Als wij vrouwen en mannen samen beeld van God
zijn, kan God nooit alleen een man zijn, of een vrouw.
Geloof is geen biologie.
Maar Jezus noemt God toch Vader?
Ja dat deed hij. Hij noemde God Abba, pappa. Een woord
met een intieme lading van een kind dat op schoot zit.
Maar tegelijkertijd ook een naam die van God geen gewone man maakt. De vaders in Jezus’ tijd hadden grote
macht over hun familie. Ze hadden veel te vertellen over
de levens van hun vrouw en kinderen. Het konden kleine
dictators zijn. De Abba van Jezus is een andere vader. Een
barmhartige vader, voortdurend op de uitkijk naar zijn
verloren zoon. Het laat de liefde van God zien, vol geduld
en vergeving. Net zoals de liefde van Jezus zelf die voor
zijn vijanden bad en zijn moordenaars vergaf.
Pastor Heleen van de Reep

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
In mijn korte broek en hemdje zit ik deze spraakwater voor september te schrijven. In mijn planning stond
dat ‘ie zou gaan over de herfst, en over de regenboog. Ik kan het me nu nog niet voorstellen, maar over een
poosje is het weer zover. Vallende blaadjes, regen, donkere luchten en een voorzichtig zonnetje. Alles wat je
nodig hebt voor een regenboog. Een regenboog komt in de bijbel nooit voor als gewoon natuurverschijnsel.
Altijd heeft hij een betekenis. Lees je mee?
Door Saskia van de Ven-Vink

De regenboog
De regenboog is een prachtig natuurverschijnsel. Wanneer het regent (verdriet en tegenslag) en tegelijkertijd de
zon schijnt (hoop en leven) dan kun je
een regenboog zien. Na regen komt
zonneschijn maar in sommige gevallen
zie je ze beide tegelijk.
Een boog in de wolken als teken van
trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Sela - Ik zal er zijn
https://www.youtube.com/
watch?v=f4RgXZAEiQg
In Genesis 9 staat dat God de mensen
en dieren een belofte doet na de zondvloed. Hij belooft dat er nooit meer een
zondvloed zal komen. De regenboog is
het teken van die belofte.
Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk

ik aan mijn belofte. Die belofte geldt
voor altijd.
Genesis 9:16-17 (uit: Bijbel in Gewone taal)
Wist je dat:
• Een regenboog eigenlijk geen boog
of halve cirkel is maar perfect rond?
Vanuit een vliegtuig is een regenboog
in zijn geheel cirkel te zien
• Hoe groter de druppels zijn hoe intenser maar smaller de regenboog is?
• Er in Thailand een bijgeloof is dat je
wijsvinger eraf valt als je naar een
regenboog wijst?
• De regenboogvlag is ook het teken
van verschillende bewegingen. Bijvoorbeeld de homobeweging en
vredesbeweging hebben een regenboogvlag. Er zijn ook regenboog-voetpaden.
• De regenboog is ook een symbool
van troost. Donker (regen en donkere
lucht) en licht (de zon) mogen er allebei zijn, en samen maken ze iets
moois: de regenboog. Een regenboog
is ook een mooi cadeautje voor iemand die je een hart onder de riem
wilt steken!

Zelf doen
Wil je een regenboog zien zonder echte
regen?
Zet een doorschijnend glas water in de
zon, beweeg met een wit papier rond
het glas tot je een regenboog ziet verschijnen. Door de combinatie van zonlicht en water. Lukt jou dat ook?

God geeft jou…
Voor elke storm een regenboog.
Voor elke traan een glimlach
Voor elk verdriet een belofte.
Voor moeilijke tijden een zegen.
Voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen.
Voor elke zucht een prachtig lied.
En voor ieder gebed een antwoord.
Ierse zegen
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ROOSTER
H. CLAR
CLARA
A PPAR
AROCH
OCHIE
IE
ROOST
E R H.
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen/
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen
zaterdag
3 september

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Jubilans
• Gebedsleider

Donderdag niet beschikbaar
zondag
4 september

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

H. Adrianuskerk
Langeraar

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

donderdag
8 september

zaterdag
10 september

Maandag niet beschikbaar

Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen, Nieuwkoop en
Leimuiden

zondag
11 september

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Gezamenlijke koren
• Aandacht voor de Alpha cursus
• B. van Paassen

zaterdag
17 september

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• A. Vijftigschild

kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl
Tel: 06-30678369

Maandag niet beschikbaar

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• De Vorlijke Noot
• Aandacht voor de Alpha cursus
• A. van Aarle

zondag
18 september

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

zaterdag
24 september

19.00 uur

• Eucharistieviering
• Samenzang met orgel
• B. van Paassen

zondag
25 september

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

wekelijks

Iedere woensdag eucharistieviering
om 9.00 uur

Do./vrij. niet beschikbaar

Iedere woensdag eucharistieviering
om 19.00 uur

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

Vrijdag niet beschikbaar
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Elke zondag om 9.15 uur is er live een uitzending van een van de vieringen uit onze federatie op het YouTube-kanaal
tv.rkgroenehart.nl.
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O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen

H. Martinuskerk
Noorden

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen
11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• H. van de Reep

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

9.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen + A. van Aarle
19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Aandacht voor de Alpha cursus
• H. van de Reep
9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Allegro
• Koffie na de viering / Aandacht
voor de Alpha cursus
• M. Hoogenbosch

11.15 uur

• Woord- & Gebedsviering
• Cantor met pianobegeleiding
• Aandacht voor de Alpha cursus
• M. Hoogenbosch

9.15 uur

• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• Koffie na de viering / Aandacht
voor de Alpha cursus
• H. van de Reep

19.00 uur

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta Libre
• B. van Paassen

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

19.00 uur

19.00 uur

• Woord- & Gebedsviering
• H. van de Reep

• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas
11.15 uur

9.15 uur

10.00 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

• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

Iedere donderdag eucharistieviering
om 9.00 uur

• Eucharistieviering
• Waimbaji
• B. van Paassen

• Peuter-Kleuterviering
• Werkgroep
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ROOSTE
H . FFRANCI
RANCISCUS
SCUS PA
PARROC
O CH
ROOST
ERR H.
H
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen/
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
zaterdag
3 september

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

Donderdag niet beschikbaar

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

zondag
4 september

11.15 uur

donderdag
8 september

19.00 uur

zaterdag
10 september

19.00 uur

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267

Maandag niet beschikbaar

• Eucharistieviering
• Akkoord
• B. van Paassen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Little Stars
• Gebedsleider

• Eucharistieviering
• B. van Paassen + H. van de Reep

• Eucharistieviering
• Resonans
• B. van Paassen

zondag
11 september

11.15 uur

• Eucharistieviering
• Faith
• J. van der Bie

zaterdag
17 september
Kapelaan B. van Paassen
Aarlanderveen, Nieuwkoop en
Leimuiden

zondag
18 september

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

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Kermiskoor
• Koffiedrinken op het Noordplein
• A. van Aarle

zondag
25 september

11.15 uur

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Emanuelkoor
• parochiaanvoorganger

wekelijks

Iedere donderdag eucharistieviering
om 19.00 uur

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

kapelaanvanpaassen@rkgroenehart.nl
Tel: 06-30678369

Maandag niet beschikbaar
zaterdag
24 september

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

Do./vrij. niet beschikbaar

• Eucharistieviering
• St. Caecilia
• B. van Paassen

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

Vrijdag niet beschikbaar
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Elke zondag om 9.15 uur is er live een uitzending van een van de vieringen uit onze federatie op het YouTube-kanaal
tv.rkgroenehart.nl.
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HIEE
HI
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering

H. Bavokerk
Oud Ade

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Inspiratie
• Mariageboortefeest
• Gebedsleider

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

• Eucharistieviering
• LEF
• J. van der Bie

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• A. Vijftigschild

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• A. Vijftigschild

Wat wij lezen op de zondagen in
september
4 september
23e zondag
eerste lezing: Wijsh. 9, 13-18b
tussenzang: Psalm 90
tweede lezing: Filémon 9b-10. 12-17
evangelie: Lc. 14, 25-33
11 september
24e zondag
eerste lezing: Ex. 32, 7-11. 13-14
tussenzang: Psalm 51
tweede lezing: 1 Tim. 1, 12-17
evangelie: Lc. 15, 1-32 of 1-10
18 september
25e zondag
eerste lezing: Am. 8, 4-7
tussenzang: Psalm 113
tweede lezing: 1 Tim. 2, 1-8
evangelie: Lc. 16, 1-13 of 10-13
25 september
26e zondag
eerste lezing: Am. 6, 1a. 4-7
tussenzang: Psalm 146
tweede lezing: 1 Tim. 6, 11-16
evangelie: Lc. 16, 19-31

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Koffie na de viering
• M. Hoogenbosch
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas
Een keer per twee weken
eucharistieviering op dinsdag
om 9.00 uur
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Uitnodiging aan de gezinnen
Voor de voorbereiding van de
Eerste Heilige Communie en
het Heilig Vormsel meren we
ons bootje aan bij ‘Het Anker’.
In dit catecheseproject maken
we de keuze om de voorbereiding met de viering van de
eucharistie te verbinden en
het gezin er actief bij te betrekken.
Eerste Heilige Communie
Dit zijn zes zondagochtenden verdeeld over het jaar, waar het
hele gezin welkom is om aan de hand van mooie Bijbelverhalen, interessante gesprekken, gezellige spelletjes en liedjes
meer over God en Jezus te ontdekken. Dit én het samen
vieren van de eucharistie geeft volwassenen en kinderen de
mogelijkheid om te groeien in persoonlijk geloof.
Kinderen van zeven jaar of ouder kunnen worden voorbereid
op de Eerste Heilige Communie. Het is mogelijk om meerdere
kinderen uit het gezin hieraan te laten deelnemen. Kinderen
die nog niet zijn gedoopt, zijn ook welkom.
Ouders zijn van harte welkom bij één van de open informatieavonden om iets van de werkwijze op de Ankerzondagen te
ervaren.
- woensdag 28 september in de H. Petruskerk, inloop 19.45
uur, start 20.00 uur.
Noordeinde 187, Roelofarendsveen.
- maandag 10 oktober in de pastorie naast de H. Adrianuskerk, inloop vanaf 19.45, start 20.00 uur. Langeraarseweg
90, Langeraar.

Heilig Vormsel in parochie H. Franciscus
Dit najaar zal de voorbereiding op het Heilig Vormsel in de
Franciscusparochie beginnen. Deze staat open voor kinderen
in groep 7 én 8. (In 2023-2024 zal er in de Franciscusparochie
geen vormselvoorbereiding zijn.)
Begin oktober starten de bijeenkomsten met speelse en leerzame activiteiten en worden deels verbonden met de eucharistieviering in het weekend. De kinderen en ouders gaan
aan de slag rond thema’s als ‘bij Jezus horen’, ‘gedoopt-zijn’,
bidden, H. Geest, ‘je eigen kracht’, geroepen worden en de
geloofsbelijdenis. En tot slot is er natuurlijk de “Vuurdoop” in
de kathedraal in Rotterdam
Gezinnen kunnen zich voor de voorbereiding aanmelden via
de website. www.rkgroenehart.nl/sacramenten/vormsel/.
Of scan de QR-code hiernaast.
Aanmelden vóór 26 september.
Voor de viering van het Heilig
Vormsel komt de bisschop van
Rotterdam naar Roelofarendsveen. Dit zal in februari 2023
plaatsvinden. De datum is nog
niet bekend.
Doorgeven
Kent u mensen in uw omgeving die interesse hebben om zich
aan te melden voor de voorbereiding, geeft u dan deze informatie over de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel
gerust aan hen door.
Het Anker Kernteam

Aanmelden voor deze avond graag via info@mijnanker.nl
Aanmelden voor het Anker en voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie op www.rkgroenehart.nl/het-anker/.
Of scan de QR-code hieronder. Daar is het digitale formulier
beschikbaar. Er is ook een Pools-talig formulier. Aanmelden
vóór 10 oktober.
Nederlands
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onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara

H. Franciscus

06-11853352

06-25447348

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

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

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf,
Marieke van Gelderen, Josine Verhagen-van Velzen
en Hans Broekkamp.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend: samenstromen@rkgroenehart.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: Skrid Media, Rotterdam
Kopij nr. 7 (oktober 2022) kunt u uiterlijk op
12 september aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 30 september
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Aarlanderveen - HH. Petrus- & Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen
IBAN NL30 RABO 0101 3038 90
H. Clara BCP A’veen
Secretariaat: te 0172-571323
di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur
aarlanderveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar
tel. 06-21441460, ghmbaak@hotmail.com
Langeraar - H. Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar
IBAN NL97 RABO 0300 3698 67		
H. Clara Kerkb.BCP Langeraar
Secretariaat: tel. 0172-602130
R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
langeraar@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Angelique de Jong en R. van der Vlugt
secr.adrianus@planet.nl
Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop
IBAN NL77 RABO 0101 3950 00
H. Clara Kerkb. BCP Nieuwkoop
Secretariaat: tel. 0172-571101
di. en do. 9.30-12.00 uur
nieuwkoop@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
R.A.J. Aupers 0172-572140
rajau@casema.nl
Nieuwveen - H. Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen
IBAN NL42 RABO 0300 3042 18
H. Clara BCP Nieuwveen
Secretariaat: tel. 0172-538125
do. 9.30-11.00 uur
nieuwveen@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat
Noorden - H. Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden
IBAN NL90 RABO 0346 4674 97
H. Clara Kerkb. BCP Noorden
Secretariaat: tel. 0172-408128
wo. en do. 9.30-12.00 uur
noorden@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
Corina Pietersen, Tulplaan 8, Noorden
tel. 0172-409637
corinapietersen@casema.nl
Zevenhoven - H. Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven
IBAN NL02 RABO 0300 3183 24		
H. Clara BCP Zevenhoven
Secretariaat: tel. 0172-538291
vrij. 9.00-11.00 uur
zevenhoven@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie: via secretariaat

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe
Wetering - H. Petruskerk -			
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
Secretariaat: tel. 071-3310940
di. en vrij. 9.00-11.00 uur
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl
IBAN NL32 RABO 0301 1282 19
H.Fr. Kerkb. BCP R’veen -OW - NW
Adm. begraafplaats: ma. van 9.30 tot 11.30
tel. 071-3312433
Parochiekernredactie:
Bep Verdel-Turk, tel. 071-3312190
bepverdel@ziggo.nl
Hoogmade/Woubrugge
- O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade
IBAN NL52 RABO 0123 2014 38
H. Fr. Kerkb. BCP Hoogmade-Woubrugge
Secretariaat: tel. 071-5018237
di. 9.30-10.30 uur
hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Leimuiden/Rijnsaterwoude
- Sint Jan de Doperkerk - 		
W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden
IBAN NL08 RABO 0127 7040 00
H.Fr. Kerkb. BCP Leimuiden-Rijnsaterwoude
Secretariaat: tel. 0172-508118
do. 9.00-12.00 uur,
leimuiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl
Parochiekernredactie:
L. v.d. Meer-Hogeboom, tel. 0172-507295
abmvdmeer@planet.nl
Rijpwetering/Oud Ade
- O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk Pastoor v.d. Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering
IBAN NL51 RABO 0301 1162 37
H. Franciscus Kerkb. O.L.V. Geboortekerk
Oud Ade-Rijpwetering
Leidseweg 4, 2374 AL Oud Ade
IBAN NL14 RABO 0301 1076 88		
H. Franciscus Kerkb. Bavokerk Oud Ade-Rijpwetering
Secretariaat: tel. 071-5018278
ma. en wo. 9.00-10.30 uur
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl
Oud Ade, tel. 071-5018219
Parochiekernredactie: via secretariaat
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Jongerenreis Stap Mee Op

Stap Mee Op is een jongeren/jongvolwassenen groep die
door gezamenlijk wandelingen in de bergen/en gesprekken met elkaar om sterker te worden in het geloof. Van 8
augustus tot en met 17 augustus zijn wij met de Stap Mee
Op op reis editie 13 door Frankrijk heen getrokken. Eerst
zijn wij naar een klooster geweest en vervolgens in de bergen. Deze reis heeft het thema Liefde met als dagthema's
Storge, Philia, Eros, Agape, Pragma en Amor. Dit zijn Griekse benamingen voor het woord liefde.
Op de eerste dag zijn wij vroeg op weg gegaan vanuit
Roelofarendsveen naar het bedevaartsoord Vézelay. Hier
zijn de relieken te vinden van Maria Magdalena, waar vele
pelgrims naartoe komen. Gedurende de autorit leerden
wij weer een hoop nieuwe mensen kennen vanuit andere
parochies.

De eerste dagen in het klooster
In Vézelay mochten wij slapen in het gastenverblijf van het
klooster, wij zijn tot bezinning gekomen door het ritme van
de broeders en zusters te volgen. Tussen deze momenten
door hebben we ons eigen programma gevolgd. Na een
rondleiding in de basiliek door een Duitssprekende zuster
hebben we een ontmoeting gehad met een Nederlandse
zuster. Wij waren erg ontroerd door haar roepingsverhaal.

's Morgens met het ontbijt wordt ook meteen het lunchpakket gemaakt wat genuttigd wordt in de bergen. Na het ontbijt hebben we een dagopening in onze kapel. Dan gaan we
wandelen en hebben we een bezinning en een gesprek binnen de deelgroepen. Met 6 mooie en diverse bergwandelingen was er veel te zien van de wonderschone natuur en
de natuurlijke stile. Bij terugkomst hebben we wat tijd voor
onszelf en werd het eten heel luxe door onze eigen SMO
koks gemaakt, waar wij met z'n allen van gesmuld hebben.
Na het diner hadden we de avondmis en een dagsluiting.
Na tien inspirerende dagen vol met de verschillende uitdagingen was de verbondenheid binnen de groep groot. Het
was mooi om te zien dat iedereen op zijn eigen unieke of
ludieke manier iets toegevoegd heeft aan de reis.
Lucas Koelemeijer en Pauline Terpstra

De dagen in de bergen
Na een warme reis met veel haarspeldbochten kwamen
we aan bij ons luxe huis in Villaroger.
In de bergen hebben we een vast dagritme.

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