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De dagen worden korter en de herfst doet nu toch echt zijn intrede. Prima weer om 
’s avonds een kaarsje aan te steken en de Samenstromen door te bladeren. U kunt 
ook deze maand weer lezen wat er in uw parochiekern speelt en in de andere paro-
chiekernen.  En wat er voor de hele federatie op de agenda staat: Oogstdankdag op 
22 en 23 oktober, Allerzielen op 1 en 2 november, een interessant symposium met 
als thema de verzuiling en met de burgemeester van Kaag en Braassem als één van 
de sprekers. Kom dus uit uw warme, knusse huis en ontmoet elkaar op één van de 
mooie activiteiten in oktober, we heten u van harte welkom!
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Klein gebaar
Laatst ging ik met mijn 
vrouw boodschappen 
doen. Eigenlijk is dat 
op zijn zachts gezegd 
niet mijn ding. Ik heb 
het altijd wel na een 
minuut of tien gezien 
en ga naar de auto 
om te wachten en haar 
uiteraard wel te helpen 
met het inladen van de 
boodschappen. Mijn vrouw vindt 
het ook wel goed zo. Dan kan ze op 
haar gemak kijken wat ze wil, zonder 
die ongeduldige vent naast haar! 

De laatste keer was het bloedheet buiten 
en in de supermarkt was het heerlijk koel en er 
stond zowaar een bankje bij de kassa's. Beter dus om op het bankje te wachten. 
Altijd leuk om naar mensen te kijken, zeker bij de kassa's met lange rijen volle 
winkelwagentjes. Bij de kassa stond op een gegeven moment een jongetje van een 
jaar of acht die zijn broodje wilde afrekenen. Hij kwam geld te kort en er stond een 
hele rij klanten met veel meer boodschappen achter hem. Hij stond een beetje 
bedremmeld bij, maar de kassière was onverbiddelijk. De mensen die moesten 
wachten werden natuurlijk ongeduldig. Ik besloot te helpen en pinde voor hem 
de € 1,30 die zijn aankoop kostte. Er kon geen dank je wel af en hij pakte het 
broodje maar ook zijn te weinige muntjes op (die had hij natuurlijk best kunnen 
laten liggen!) en liep snel de winkel uit. De kassière vroeg nog of hij geen 'dank 
je wel' kon zeggen maar daar bleef hij doof voor. Misschien flikt hij het trucje wel 
vaker! Maar wat maakt het uit, de mensen in de rij hoefden niet te wachten en hij 
had zijn broodje. Een Marokkaanse meneer die achter het jongetje in de rij had 
gestaan kwam naar mij toe en zei in gebrekkig Nederlands: 'Je hebt slechte mensen 
en goede mensen. U bent een goed mens' (hij kende mij niet!). Toch vond ik die 
aardige opmerking méér dan € 1,30 waard. Vindt u ook niet? Wat een klein gebaar 
niet te weeg kan brengen. 
Mijn dag kon niet meer stuk.

Rob Aupers

INHOUD

Clara & Franciscus federatie 

Van de redactieFRANS & KLAAR
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Somalië waar de oogst verdroogt en het 
vee sterft. Aan de boeren in Pakistan die 
heel hun oogst in het water zagen ver-
dwijnen. Hulporganisaties als Unicef en 
het Rode Kruis luiden de noodklok.

Oogstdankdag 
Het is een mooie traditie in onze kerk om 
in de herfst met elkaar stil te staan bij de 
oogst. We beseffen dat het allemaal niet 
vanzelfsprekend is, dat we de oogst niet 
in eigen hand hebben. Dat de groei en 
de oogst een gave is van de schepping 
en daarmee van God zelf. Daarvoor zeg-
gen we dank. Niet alleen degenen die de 
oogst binnenhalen, maar iedereen die 
geniet van de oogst, van brood, groente, 
vlees, fruit en  bloemen. 

Naast het danken voor het goede van 
de aarde, is er de aansporing om van de 
oogst te delen. Om onze blik te verwijden, 
te zien wie tekort komen en te handelen. 
We verbinden ons met de mensen in de 
sloppenwijk Kibera, Nairobi in Kenia en 
collecteren voor wereldmissiezondag.
We vieren oogstdankdag op 22 en 23 
oktober. In de H. Claraparochie wordt dit 
in iedere parochiekern gevierd. In de H. 
Franciscusparochie vieren we gezamenlijk 
op zondagmorgen om 10.00 uur in ge-
bouw De Spreng in Oude Wetering. 

Pastor Hoogenbosch

Een aantal jaar geleden verbleef 
ik een poos in het klooster van 
de oecumenische zustergemeen-
schap van Grandchamp in Zwit-
serland. Ik was daar voor een tijd 
van bezinning en gebed. Tegelij-
kertijd was ik er vrijwilliger en 
sprong bij in allerlei huishoude-
lijke werkzaamheden.

Op een goed moment werd ik gevraagd 
om kersen te plukken. Gewapend met 
ladder en emmer trok ik naar de boom 
die op de hoek van de parkeerplaats 
stond. Daar vlak langs liep de weg naar 
het meer. De kersenboom kon eigenlijk 
van iedereen zijn. Het was niet te zien dat 
deze op grond van de communiteit stond, 
maar waarschijnlijk wist iedereen in de 
omgeving dat dat zo was. 

Tijdens het plukken kwam bij mij de vraag 
op: van wie zijn de kersen eigenlijk? Kun-
nen de zusters zeggen: ‘die zijn van ons’? 
Kan een voorbijganger zeggen: ‘die boom 
staat hier aan de openbare weg, er zit 
geen hek omheen, ze zijn van iedereen’? 
Toen bedacht ik: de kersen zijn allereerst 
van God, als een gave van de schepper 
aan de mensen… We leven in de dagen 
van de oogst. In diverse tuinen zie ik bo-

men met een vracht aan appels en hier 
of daar een walnoot die draagt. Wat een 
feest om naar te kijken! Afgelopen zomer 
werd ik verrast door de vondst van een 
wilde bramenstruik met genoeg bramen 
voor een paar potjes jam, heerlijk.

Intussen wordt ook in de moestuinen en 
op het land volop geoogst. De mais wordt 
gemaaid en verhakseld tot veevoer, 
straks zijn de bieten aan de beurt. De 
aardappelen komen tevoorschijn alsof je 
goud delft, maar de spruiten moeten nog 
even wachten. In de kassen worden de 
tomaten, komkommers en paprika’s bijna 
iedere dag geoogst, net als de rozen en 
chrysanten.

Hard werken
Het zijn gaven van de aarde, van de 
schepping. Gaven waarvoor boer en 
tuinder echter hard moeten werken en 
dat in een tijd dat er grote onzekerheden 
zijn. De uitgaven voor de stroom- en/
of gasverwarming van de kas zijn duize-
lingwekkend. Sommige bedrijven zijn al 
failliet gegaan. De gesprekken over de 
stikstofbeperkingen voor veehouders zijn 
uiterst moeizaam. Niemand weet wat de 
toekomst brengt. 

Ik denk ook aan boeren en tuinders in 
situaties van oorlog zoals in Oekraïne of 
Syrië. Aan de boeren in Ethiopië, Kenia en 

Van wie is de oogst?

Clara & Franciscus Pastoraal
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Nieuws vanuit de Stuurgroep 
Missionaire Parochie

De vakantiestop van de stuurgroep betekende niet dat we 
niets gedaan hebben. Ed, Angelique en Marzena zijn druk 
bezig geweest met de subsidieaanvraag voor ons project 
Praisevieringen. In de vorige editie van Samenstromen, op 
bladzijde 27, heeft u hierover kunnen lezen onder het kopje 
“ruimte voor genade”.

In de vakantieperiode creëerden we een moment van team-
building, waarbij we met elkaar een barbecue verzorgden en 
een gezellige en ontspannen avond hebben gehad, waarbij 
ook onze partners de gelegenheid kregen om kennis te ma-
ken met de leden van de stuurgroep.

We gaan weer met goede moed verder dit nieuwe seizoen, 
want ons project is een meerjarenplan.

Op de agenda voor 2022 staat:
Prioriteit aan evangelisatie (ontmoeting met Jezus Christus)
• Alpha, (hernieuwde) kennismaking met het geloof
• Gastvrijheid/ontvangstteams
• Uitnodiging en ontmoeting 

We kunnen met tevredenheid terugkijken naar wat we het 
eerste jaar hebben bereikt. Dankzij de werkgroep en inzet van 
pastoraal team wordt er al veel georganiseerd rondom Alpha. 
We denken als stuurgroep nog verder na over “wat na Alpha”.
Ook het project gastvrijheid loopt goed in diverse kernen. We 
zijn de pastoraatgroepen dankbaar voor hun enthousiasme 
en medewerking op dit punt. U kunt in de Samenstromen 
lezen over de verschillende acties die gedaan worden. Ieder 
heeft daarin zijn eigen pad gekozen, dat is mooi om te erva-
ren. 

In veel kernen zien we bijvoorbeeld dat het ontvangstteam 
een naambadge draagt, zo is men goed herkenbaar als aan-
spreekpunt en dragen ze uit dat ze bij de parochie horen. Ze 
heten de mensen welkom, houden een praatje en delen de 
Liturgie uit.

Er worden activiteiten georganiseerd zoals koffiedrinken of 
een lunch na de viering. Hier en daar staat de “kletspot” die 
uitnodigt tot een gesprek en nadere kennismaking. In enkele 
parochies wordt er een gedachte voor thuis meegegeven. El-
ders liggen er boeken voor de kinderen, zodat ook de kleinste 
parochianen en hun ouders zich welkom voelen.

We zijn blij met de gastvrijheidswerkgroepen die er al zijn, zij 
dragen werkelijk veel bij, en we kijken uit naar de parochies 
die hun voorbeeld gaan volgen.

Namens de Stuurgroep Missionaire Parochie, 
Ellen van der Willik

Bedevaart naar Kevelaer geslaagd  

De driedaagse bedevaart van 29-31 augustus naar Kevelaer 
mag weer geslaagd noemen. Ongeveer 100 pelgrims gingen 
mee, waarvan een aantal voor de eerste keer. Onder bege-
leiding van de pastoors Glas, Bosma en Broeders en diaken 
Van Aarle werden mooie dagen doorgemaakt in de Duitse 
Mariastad. 

De sfeer was uitstekend, het weer mooi en de verschillende 
kerkelijke bijeenkomsten – waarop die van dinsdagavond met 
bisschop Van den Hende – hebben veel indruk gemaakt bij de 
pelgrims uit onze parochies maar ook enigen van buiten onze 
federatie. Zie ook de fotoreportage op pagina 34.

Het bestuur is erg blij met de verschillende reacties dat tij-
dens de dagen heeft gekregen van veel deelnemers. Men 
loofde de organisatie en de opzet van de bedevaart. Daar zijn 
we heel dankbaar voor en we hopen dat zij ook volgend jaar 
weer zullen meereizen naar Kevelaer. 

Het bestuur van de Bedevaart van het Groene Hart naar Kevelaer

Clara & Franciscus Parochiefederatie 

God,

laat het uw stem zijn

die ons roept

wanneer wij proberen

onze verdeeldheid te boven te komen

en zoeken naar wat ons met elkaar verbindt.

Geef dat in ons spreken en zwijgen,

in ons doen en laten,

iets doorschemert van uw licht.

In Jezus’ naam,

Amen

Foto Marian Berkhout
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Offerande deel 2

Nadat de gaven van brood en wijn aan God zijn aangeboden, 
volgt er in een feestelijke viering soms de bewieroking van de 
gaven, het altaar, de priester(s) en het volk van God. Ieder van 
ons vindt daar iets van. De een vindt het een mooi gebaar en 
geniet van de geur, een ander vindt het ouderwets en heeft 
(daarom?) een hekel aan de geur. Wat is toch de reden van het 
gebruik van wierook en alle bewegingen erbij?

Allereerst de bewieroking van de gaven en het altaar: deze 
bewieroking is een uiterlijk teken van de gebeden die -door de 
priester- zullen worden uitgesproken naar God. Wij willen onze 
offergaven een goede geur laten verspreiden als we ze aan God 
aanbieden. Voordat de priester en de aanwezigen door de dia-
ken of acoliet worden bewierookt, wordt altijd een lichte buiging 
naar elkaar gemaakt. Woordeloos vragen we ‘Wil me bewiero-
ken’ welke vraag beantwoord wordt door een instemmende knik 
van de ander. De betekenis van de bewieroking van de priester 
en de aanwezigen is dat wij onszelf aanbieden aan God en dat 
wij hopen dat al het goede wat Jezus ons heeft voorgedaan, door 
ons wordt overgenomen; dat wijzelf de goede dingen van God 
ontvangen, maar daarvan op onze beurt zullen gaan uitdelen 
naar beste kunnen. 

Daarna volgt de oproep tot gebed: ‘Bidt broeders en zusters dat 
mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige 
Vader’; woorden waarmee de priester -die voorganger is uit 
naam van de gelovigen- instemming vraagt voor de gebeden 
zoals hij die uit naam van allen zal uitspreken. Die instemming 
geven de gelovigen met de woorden: ‘Moge de Heer het offer uit 
uw handen aannemen tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn 
van ons en heel zijn heilige kerk’. 

De priester nodigt de aanwezigen uit met de woorden: ‘De Heer 
zij met u’, en het antwoord luidt: ‘En met uw geest’. Dit antwoord 
heeft te maken met  de Heilige Geest. De voorganger staat daar 
niet uit eigen naam, maar op grond van zijn priesterwijding. Met 
het antwoord ‘En met uw geest’ erkennen de aanwezigen de 

Clara & Franciscus Vieren

Vieren

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

priester in zijn priester-zijn ten behoeve van de geloofsgemeen-
schap.

Met de woorden: ‘Verheft uw hart’ nodigt de priester niet al-
leen geestelijk, maar ook qua houding uit te gaan staan voor 
het aangezicht van God. Het antwoord van de gelovigen onder-
steunt dit moment: ‘Wij zijn met ons hart bij de Heer’. We beves-
tigen met krachtige woorden dat we deel willen uitmaken van 
de vierende geloofsgemeenschap; dat we ons op dat moment 
alleen met God willen bezighouden in plaats van het wereldse 
gedoe. ‘Brengen wij dank aan de Heer onze God’ en het ant-
woord luidt: ‘Hij is onze dankbaarheid waardig’. 
Het eucharistisch gebed is één groot dankgebed, maar meer 
nog dan over uiterlijk houding gaat het over een innerlijke be-
leving. Dat is óók liturgische gymnastiek: een innerlijke, geeste-
lijke (Gebeds-) oefening!

Kapelaan Van Paassen

Allerzielen: troost en klein Pasen
De voorbereidingen voor Allerzielen (1 en 2 november) zijn in 
volle gang. Er worden brieven gestuurd aan nabestaanden. Zij 
worden uitgenodigd om te komen en met ons mee te vieren. De 
vieringen worden ook al druk voorbereid. Wat gaan we zingen, 
wat gaan we bidden?  We willen dat de begraafplaats er netjes 
bij ligt en dat grafstenen schoongemaakt zijn. Er komt heel wat 
kijken bij Allerzielen.
Allerzielen is ook protest tegen de ‘onzin’ van de dood. We zoe-
ken naar houvast en troost. We noemen de namen van overle-
denen en steken een kaars voor hen aan. We bidden om kracht 
en steun voor wie rouwen. We zegenen de begraafplaats.
We doen dit al sinds de Middeleeuwen. Allerzielen is een oud 
feest. Uit medeleven met hen die verdrietig zijn omdat ze ie-
mand, van wie ze veel hielden, gestorven is. Maar ook omdat de 
dood bij God niet het laatste woord zal hebben. Eigenlijk is Al-
lerzielen ook een soort Pasen. Jezus heeft de dood overwonnen 
en daarom is er hoop op een weerzien ooit in Gods’ licht. Aller-
zielen is niet alleen medeleven en troosten, het ook vertrouwen 
dat God ons nieuw leven geeft, dankzij Jezus. 

Pastor van de Reep

KALENDER Oktober 2022
1  19.00 uur H. Petruskerk, Roelofarendsveen  
    Popsongviering
4, 11, 18, 25 19.00 uur H. Martinuskerk, Noorden   
   Stiltemeditatie 
    Info: jokevtol@gmail.com
4  9.00 uur                  H. Petruskerk, Roelofarendsveen                 
  Seniorenviering
10 20.00 uur Pastorie H. Adrianuskerk, Langeraar  
  Informatieavond Het Anker
  Info: www.rkgroenehart.nl 
23  19.00 uur HH. Petrus-& Pauluskerk, 
  Aarlanderveen Marialof  
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Clara & Franciscus Verdieping

Geloofsvraag: Wat doen engelen?
In de Bijbel komen wij het werk van de engelen tegen:
Aanbidding van God  -  Dat is hun hoofdtaak in de hemel. 
   (Jesaja 6:1-3; Openbaring 4-5).
Bekendmaken  -  Denk aan de Engel Gabriel die aan Ma-

ria bekend maakte dat ze zwanger was 
van het kindje Jezus. (Lucas 1)

Voorlichting -  De engelen gaven uitleg aan Jozef over 
de geboorte van Jezus (Matt. 1-2), aan 
de vrouwen bij het graf van Jezus. 

   (Lucas 24)
Voorziening  -  God heeft engelen gebruikt om in fy-

sieke noden te voorzien, zoals voedsel 
voor Hagar (Genesis 21:17-20), Elia 

   (1 Kon. 19:6), en aan Christus na zijn 
verzoeking in de woestijn (Matt. 4:11).

Bescherming  -  Ze bewaarden Gods volk in fysiek ge-
vaar, zoals bij Daniël in de leeuwenkuil 
en de drie vrienden in de brandende 
oven (Daniël 3 en 6).

Bevrijding  -  Ze leidden Gods volk uit gevaar als ze 
daarin zaten. Engelen bevrijdden de 
apostelen uit de gevangenis in Hand. 5, 
en ze deden het nog eens bij Petrus in 
Hand. 12.

Sterken -  Engelen gaven Jezus kracht in de woes-
en bemoedigen   tijn (Matt. 4:11), bemoedigden de apos-

telen om door te gaan met prediken na-
dat ze bevrijd waren uit de gevangenis 
(Hand. 5:19-20), en ze vertelden Paulus 
dat iedereen op het schip de komende 
schipbreuk zou overleven 

   (Hand. 27:23-25).
Gebedsverhoringen  -  God gebruikt vaak een engel als Hij wil 

vertellen dat Hij de gebeden van zijn 
volk gehoord heeft (Daniël 9:20-24; 
10:10-12; Hand. 12:1-17).

Ze zorgen voor de  -  In het verhaal van Lazarus en de rijke
gelovigen op het   man lezen we dat de engelen de
moment van hun  geest van Lazarus in de schoot van
dood   “Abraham” droegen toen hij stierf 
   (Lucas 16:22).

Diaken Van Aarle

DE HEILIGE TARCISIUS
Misdienaar van de paus
Hij woont in Rome. Tarcisius is misdienaar bij de paus zelf. 
Dat is natuurlijk een hele eer. Tarcisius mag dat elke dag. Wat 
is er aan de hand? De keizer van Rome vindt zichzelf heel be-

langrijk. Hij meent dat hij net zo belangrijk is als God. Daarom 
mogen de mensen niet meer in God geloven, ze moeten in 
hem geloven. Wie dat niet doet komt in de gevangenis. Dan 
gebeuren er verschrikkelijke dingen. 

Dienaar van de eucharistie
Nu willen de christenen toch in hun God blijven geloven. Ze 
willen ook graag de heilige Mis blijven vieren. Daarom gaan ze 
naar de catacomben. Dat zijn oude begraafplaatsen in Rome. 
Die liggen onder de grond. En daar vieren ze de heilige Mis. 
Op een dag, na de heilige Mis, kijkt de paus heel droevig. Er 
zijn weer een paar christenen gevangen genomen. Die zullen 
vandaag in het circus moeten sterven. Dat is natuurlijk al erg 
genoeg. Maar ze zouden nog graag een keer de heilige com-
munie ontvangen om sterk te zijn. Wie zou nu de gevangenis 
binnen kunnen komen? De paus weet niemand. Dan hoort 
hij opeens een jongensstem achter zich: ‘Heilige vader, mag 
ik gaan? Ik weet de weg en op een jongen letten ze toch niet.’ 
Als de paus zich omdraait ziet hij Tarcisius. Eerst wil de paus 
het niet. Het is te gevaarlijk. Maar dan denkt hij aan de arme 
mensen. Hij neemt een klein gouden doosje en doet daar de 
heilige Hosties in. Het doosje doet hij in een klein zakje en 
dat mag Tarcisius nu om zijn nek dragen. Heel eerbiedig gaat 
Tarcisius op weg. Hij weet dat Jezus nu heel dicht bij hem is. 
Daarom bidt hij onder het lopen.

VerdiepingVerdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Clara & Franciscus Verdieping

Opeens hoort hij stemmen. Het zijn een paar jongens uit de 
buurt. Ze willen dat Tarcisius mee komt spelen. De jongens 
blijven roepen. Ze komen dichterbij. Een van de jongens wordt 
een beetje boos. ‘Voel je je te deftig om met ons te spelen?’. 
En dan gebeurt het, Tarcisius krijgt een paar flinke klappen. 
Opeens krijgt hij een harde slag met een stok op zijn hoofd. 
Hij valt en ook het zakje valt op de grond. Tarcisius probeert 
het gauw op te rapen. Maar een van de jongens heeft het al 
te pakken. Intussen krijgt hij nog meer klappen. Er komt bloed 
uit een wonde aan zijn hoofd. Hij wordt helemaal duizelig. 
Hoe moet dat nu met de heilige Hosties? Opeens stuiven de 
jongens uiteen. Een strenge stem heeft hen gewaarschuwd. 
Daar knielt een soldaat bij Tarcisius neer. Hij ziet dat de jon-
gen heel erg gewond is. Dan ziet hij ook het zakje. Hij begrijpt 
het meteen. Heel eerbiedig neemt hij het zakje van de grond. 
Tarcisius kan nog net vertellen wat hij moest gaan doen. Dan 
belooft de soldaat: ‘Ik zal naar de gevangen christenen gaan.’ 
Dankbaar kijkt Tarcisius naar de soldaat. Nog even een zucht 
en dan gaat Tarcisius naar de hemel.

We vieren het feest van de heilige Tarcisius op 15 augustus.
Heilige Tarcisius, u hebt uw leven gegeven uit eerbied voor de 
heilige Hostie. Help ons, altijd heel eerbiedig te zijn, vooral als 
we in de kerk zijn. Help vooral de misdienaars om eerbiedig 
de heilige Mis te dienen, amen.

Niels Vianen-Hofkens

Symposium 21 oktober 2022: 
De Verzuiling is dood, leve de verzuiling 
Ieder jaar organiseert het pastoraal team een symposium op 
de grensvlak van kerk en samenleving. Ook dit jaar zal het 
weer plaatsvinden. Het thema dit jaar luid: ‘De verzuiling is 
dood, leve de verzuiling’ 

Er zijn wederom twee sprekers uitgenodigd:
Leo Fijen, bekend van de KRO (en RKK) en directeur van de 
katholieke uitgeverij Adveniat. Hij zal dit onderwerp belichten 
van de media en kerk.

Daarnaast hebben we de nieuwe burgemeester van Kaag en 
Braassem, Astrid Heijstee-Bolt gevraagd of zij dit onderwerp 
wil belichten vanuit de politiek. 

Het koor Cadans, onder leiding van Wim Loos zal de avond 
muzikaal inkleuren. 
Wanneer:  21 oktober 2022.
Waar: Petruskerk, Noordeinde 187 Roelofarendsveen.
Tijd:  19.00 uur kerk open, 19.30 uur aanvang en 
  22.15 uur sluiting.

Op pagina 28 leest u meer informatie over het symposium.

André van Aarle, diaken

Monstrans

De Monstrans, die met een nóg moeilijker woord ook wel os-
tensorium wordt genoemd, maakt naast een kelk en ciborie, 
onderdeel uit van het liturgisch vaatwerk. 
Vanaf het begin van de 13e eeuw werd bij gebrek aan pries-
ters vaak een geconsacreerde hostie achtergelaten in het Ta-
bernakel. Die hostie kon dan bij gebrek aan Eucharistievierin-
gen, in een monstrans worden uitgesteld (niet uitgestald). Zo 
konden de mensen toch samenkomen in de kerken of kapel-
len en hun gebeden uitspreken, prevelen of hun leven over-
wegen in -zoals dat werd ervaren- aanwezigheid van de Heer.

Vóór de 13e eeuw werden vaak relieken van heiligen in speci-
ale houders op de altaren tentoongesteld, vanaf de 13e eeuw 
werden deze dus meer en meer vervangen door een mon-
strans met de hostie.

Er zijn twee veel voorkomende modellen voor een monstrans. 
De op de middeleeuwen geïnspireerde vorm bestaat uit een 
glazen cilinder die zich bevindt in een van edelmetaal gesme-
de toren, staande op een dito voet. Soms heeft zo’n zilveren 
of vergulde toren aan iedere zijde een kleinere toren, waarin 
dan vaak een afbeelding van een heilige is opgenomen, als 
beeldje of als penning. In de (middelste) toren werd de hostie 
op het altaar voor iedereen goed zichtbaar neergezet.
De op de baroktijd geïnspireerde monstrans heeft de vorm 
van een stralenkrans, de zon, ook op een voet geplaatst. Deze 
afbeelding komt dicht bij de betekenis van Christus als het 
Licht der wereld. Bij beide modellen wordt een grote gecon-
sacreerde hostie geklemd in een lunula (Latijn voor maantje).
Een monstrans werd vroeger op hoogtijdagen weleens mee-
gedragen in een processie door de kerktuin of door de stra-
ten. Vanaf de jaren 1970 vv. werd het gebruik minder. Tegen-
woordig wordt de monstrans echter weer meer gebruikt. Net 
als in de 13e eeuw zijn er, ten opzichte van het aantal kerken, 
te weinig priesters om overal de eucharistie te vieren. 

Om die reden wordt dan tijdens een gebedsviering de mon-
strans met de Heer uitgesteld, zodat de gelovigen toch de 
mogelijkheid hebben om met hun eigen gedachten bij de 
Heer te zijn; aan Hem hun boosheid, frustratie, zorgen, vreug-
de, verdriet en dankbaarheid voor te leggen in de hoop dat 
Hij een antwoord in het hart wil leggen wat mensen niet (in 
afdoende mate) kunnen geven.

Kapelaan Van Paassen
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Midden in de samenleving van Roelofarendsveen ligt Hof 
van Alkemade, een complex met onder andere een ver-
pleeghuis voor mensen die problemen hebben met hun 
geheugen of een lichamelijke zorgvraag hebben. Dorine 
de Jong is er teammanager, Paul Goossens geestelijk ver-
zorger. Dorine: “Ik ben er trots op dat we hier in  
Roelofarendsveen zitten.”

Door: Tom Zuijdervliet

Hof van Alkemade is onderdeel van ActiVite, een regionale 
aanbieder van zorg en welzijn. Dorine: “ActiVite heeft in de 
regio zeven verpleeghuizen. Uiteraard wordt altijd gepro-
beerd om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, 
bijvoorbeeld met hulp van partner en thuiszorg. Maar als dat 
écht niet meer kan, komt een verpleeghuis in beeld. Helaas 
hebben ook wij te maken met wachtlijsten. Dat betekent dat 
een spoedopname hier niet altijd mogelijk is, maar dat we in 
de regio moeten kijken waar plaats is.”

Appartement
Hof van Alkemade heeft 40 kamers. Daarvan zijn er 16  
bestemd voor bewoners met een lichamelijke zorgvraag en 
24 voor bewoners met dementie. Dorine: “Bewoners met 
lichamelijke beperkingen hebben een eigen appartement. We 
proberen hen zo te ondersteunen dat ze het leven kunnen 
leiden zoals ze dat gewend waren. Dus met zoveel mogelijk 
zelfstandigheid en vrijheid. Daarnaast kunnen zij natuurlijk 
aansluiten bij allerlei groepsactiviteiten.”

Mensen met dementie wonen in groepswoningen. “Elke  
bewoner heeft in de groep een eigen kamer”, gaat Dorine 
verder. “Het op deze wijze met elkaar wonen, met ondersteu-
ning van de medewerkers en familie, kun je vergelijken met 
een gezin. Veel activiteiten kunnen de bewoners met elkaar 
doen. Het zorgtraject voor deze doelgroep is natuurlijk een 
stuk intensiever.”

Rouwproces
Paul Goossens is geestelijk verzorger bij ActiVite. Hij is elke 
donderdag in Hof van Alkemade. “Ik praat altijd eerst met 
nieuwe bewoners”, vertelt Paul. “Ik kijk als zij hier komen wo-
nen hoe een bewoner in zijn/haar vel zit, wat de behoeften 
zijn. De bewoners gaan toch een rouwproces door, ze worden 
immers weggehaald uit hun vertrouwde thuissituatie. 

Ik blijf in gesprek met hen, ook om te kijken hoe zij zich 
ontwikkelen in de loop van de tijd. Daarbij begeleid ik ook 
groepsgesprekken, kijk ik hoe we bewoners met elkaar kun-
nen verbinden. Hoe we toch de vreugde (terug) in hun leven 
kunnen brengen, bijvoorbeeld door hen dingen van vroeger 
te laten herbeleven.”

Katholiek
De meeste bewoners komen uit Roelofarendsveen en om-
geving. Dorine: “Omdat Roelofarendsveen van oudsher een 
katholiek dorp is, zie je dat terug in de samenstelling van de 
bewoners. Velen van hen zijn katholiek.”

Paul: “Ik ga maandelijks voor in een woord- en communie-
viering, samen met een vrijwilliger. Deze vieringen voelen 
vertrouwd voor onze bewoners. Sinds corona kunnen zij deze 
vieringen ook online volgen. We hebben trouwens een prima 
contact met de kerk. Tweemaal per jaar, met Kerstmis en Pa-
sen, is er een eucharistieviering met pastoor Glas. En we zien 
de kerk natuurlijk ook bij bijvoorbeeld een ziekenzalving.”

Binding
Dorine: “Als teammanager ben ik eindverantwoordelijk voor 
het op de zorg gerichte reilen en zeilen in Hof van Alkemade. 
Het is een uitdaging om dit op peil te houden. Ik ben daarom 
ook dankbaar dat we hier in Roelofarendsveen zitten: je 
merkt hier echt dat er nog binding is met elkaar, dat men om-
ziet naar elkaar. Dat blijkt ook uit het grote aantal vrijwilligers 
dat hier helpt. Al heeft corona met alle beperkingen daar wel 
een gat in geslagen. Vooral richting de toekomst zijn er meer 
vrijwilligers nodig, door tekorten in de zorg moeten we steeds 
meer met elkaar oppakken.”
Niet alleen vrijwilligers zijn graag geziene gasten in Hof van  
Alkemade, ook familie is er van harte welkom. Dorine: 
“Bezoek is de hele dag welkom, dat geldt dus zeker ook voor 
partners en andere familie van bewoners. Hun betrokkenheid 
als mantelzorgers is erg hoog. Zij koken bijvoorbeeld of ze 
zetten koffie voor de bewoners. Hof van Alkemade is immers 
een huis voor iedereen.”

HOF VAN ALKEMADE IS EEN HUIS VOOR IEDEREEN

“In Roelofarendsveen is nog echt binding met elkaar”

Clara & Franciscus Ontmoeting

Hof van Alkemade is gevestigd aan de Schoolbaan 4 in Roelofarendsveen.
Informatie: activite.nl/hof-van-alkemade-roelofarendsveen/



9SAMENstromen • oktober 2022

Opening Jubileumjaar

Blij en dankbaar kijken wij terug op een 
geslaagd startweekend van ons jubile-
umjaar, 125 jaar H. Petrus- en Paulus-
kerk in Aarlanderveen. 

Zaterdagochtend om tien uur gingen de 
kerkdeuren open voor de Open Monu-
mentendag. 

De zon scheen en de eerste bezoekers 
konden we al snel verwelkomen. Men 
was blij verrast over de hoeveelheid 
'Kerkschatten' die bewaard zijn geble-
ven. Mooie, rijkelijk versierde Kazuifels, 
Monstransen, Cibories, Kelken,  de 
Biechtstoel in originele staat, het oude 
Altaar missaal enz. Over de bouw van 
onze kerk was een mooie reportage te 
zien.

Het leven van Titus Brandsma, die 15 
mei heilig verklaard is, heeft uitgebreid 
aandacht gekregen. (In Aardam is de 
Titus Brandsmakapel in gebruik ge-
weest). Er was een tentoonstelling van 
de avondwake-groep over een kerkelijke 
uitvaart. Deze tentoonstelling is nog te 
bezichtigen in de vitrinekast achter in 
de kerk.

Ruim 90 mensen hebben onze kerk 
bezocht en ook de kinderen hebben 
enthousiast de speurtocht door de kerk 
gedaan. De hele dag draaide er een 
fotoreportage die tijdens de Open Mo-
numentendag in 2019 gemaakt is.
Zondagochtend om elf uur luidden de 
kerkklokken uitnodigend voor een fees-
telijke eucharistieviering. 

In deze viering ging kapelaan Van Paas-
sen voor en de koren Cantorij, Together 
en Lords Voice, deden hun best om 
er een mooie viering van te maken. 
De kleinste kinderen konden naar de 
crèche en ruim 20 grotere kinderen 
gingen met de dames van de Kinder-
kerk naar '‘t Achterom' waar zij o.a. de 
geschiedenis van de Kerk te horen kre-
gen. Het feestje werd compleet toen de 
kinderen met een zelfgemaakte lange 
slinger weer de kerk binnen kwamen 
om daarmee de kerk te versieren.

Na afloop bracht D.S.S. een mooie 
serenade ter gelegenheid van het Jubi-
leum. Buiten stonden tafels klaar met 
koffie, thee, limonade, cake, gebakken 
door een aantal vrijwilligers en een pa-
rochiaan had 10 pakken stroopwafels 
geschonken waarvan iedereen kon ge-
nieten.

Fijn dat we met zovelen de 'levende 
bouwstenen' van onze kerk mogen zijn.

Namens de BCP en PG Ada en Ria

Activiteiten in oktober
Op zondag 9 oktober om 11.15 uur ho-
pen we eindelijk het Tilburgs Byzantijns 
koor te kunnen verwelkomen.
Alle werkgroepen zijn inmiddels uit-
genodigd om op woensdagavond 12 
oktober een informatieve, positieve en 
gezellige avond met elkaar te hebben. 
We hopen op minimaal 2 personen per 
werkgroep.

BCP en PG

Welkom bij de 
schoolkerkdienst
Op zondag 9 oktober is de 6e school-
kerkdienst van basisschool De Vier-
gang, in de Gereformeerde kerk aan 
de Dorpsstraat 107. Het thema van de 
viering is: 'Gi-Ga Groen' ook het thema 
van de Kinderboekenweek. 

Het scheppingsverhaal staat centraal 
in deze dienst.Aanvang: 10.00 uur en 
aansluitend is er een kopje koffie/thee 
in de zaal achter de kerk. Er zal een col-
lecte worden gehouden voor een goed 
doel dat in samenspraak met de school 
gekozen wordt. Voor de jongere kinde-
ren (die nog niet op school zitten) is er 
tijdens de dienst opvang mogelijk in de 
kerkzaal boven. Namens de werkgroep 
schoolkerkdienst, Erwin de Graaf, An-
gelique Konijn, Jessika Zevenhoven en 
Sharon Wijsman.

Peuterkerk 
Zondag 30 oktober om 10.00 uur is er 
peuterkerk, voor kinderen vanaf 1 1/2 
jaar. We beginnen in de kerk en sluiten 
af in het ’t Achterom. 

Jubilarissen 
Al weer even geleden was onze jaar-
lijkse Petrus en Paulusdag. We kunnen 
terugkijken op een mooie viering waar-

H H Petrus en Pauluskerk Clara parochie 

Aarlanderveen
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bij de vrijwilligers in de Aarlanderveense 
parochie extra aandacht krijgen. Dit jaar 
konden we een groot aantal jubilarissen 
eren. Op het koor Cantorij zijn Annie 
Hoogeveen en Corrie Wijfje al meer dan 
50 jaar actief en maakte Dela Dobbe de 
25 jaar vol. Peter Klein, Cock Poelwijk, 
Els v.d. Hoorn, Wilma Loos en Greet 
Hoogervorst 12,5 jaar zijn al 12,5 jaar 
aan Lords Voice verbonden, Betsy v.d. 
Linden 25 jaar en Mariska de Roos en 
Lyda Voorn meer dan 40 jaar. Een grote 
prestatie en allen kregen een mooie 
bos bloemen, een applaus en alle lof en 
dank voor hun inzet.

Daarna mocht Sjaak Leliveld naar voren 
komen. Sjaak zet zich al meer dan 40 
jaar in voor de Aarlanderveense paro-
chie op verschillende vlakken. Begon-
nen als lector heeft hij inmiddels alle 
functies wel gehad. Momenteel druk 
met het gebouwenbeheer en dan voor 
de gehele Clara parochie. Maar gelukkig 
ook nog actief binnen Aarlanderveen en 
we hopen dat dat nog lange tijd zo kan 
blijven. Sjaak is onderscheiden met de 
Petrus en Pauluspenning om deze ja-
renlange inzet te onderstrepen en onze 
waardering uit te spreken. Nogmaals 
dank aan Sjaak en alle vrijwilligers en 
we hopen volgend jaar weer een mooie 
Petrus en Paulusdag te mogen vieren.

Allerzielen in het Licht
Op woensdag 2 november willen wij de 
dierbaren die ons ontvallen zijn, geden-
ken tijdens een Allerzielenviering. Pas-
tor Van de Reep zal vóór aanvang van 
de Allerzielenviering in Aarlanderveen, 
de begraafplaats aan de Westkanaalweg 
in Ter Aar bezoeken, om de graven te 
zegenen en met elkaar te bidden. Om 
18.00 uur zal hier gestart worden met 
een kort samenzijn bij de aula van de 
begraafplaats. De begraafplaats zal 
sfeervol aangekleed worden met vuur 
en fakkels. 

Om 19.00 uur begint de viering van 
Allerzielen in onze parochiekerk te Aar-
landerveen. Tijdens deze viering zullen 
alle gestorvenen herdacht worden, met 
speciale aandacht voor diegenen die 

ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Hun nabestaanden zullen het kruisje 
krijgen dat achter in de kerk hangt.
Na afloop van de viering willen we met 
elkaar naar de pastorietuin en de be-
graafplaats achter de kerk gaan. Ook 
hier zal alles sfeervol worden verlicht 
met vuur en fakkels. We zullen met el-
kaar bidden en Pastor Van de Reep zal 
ook hier de graven en de urnenmuur 
zegenen. Bij de begraafplaats heeft 
u de mogelijkheid om een kaarsje te 
laten branden, ter nagedachtenis aan 
iemand. Zowel bij de begraafplaats in 
Ter Aar als bij de kerk in Aarlanderveen 
kunt u grafkaarsen kopen. Na de viering 
is er de mogelijkheid om met elkaar 
samen te zijn in en rondom ‘t Achterom. 
Dan zal, met gepaste muziek op de 
achtergrond, warme drank geschonken 
worden. Wij willen u dan ook van harte 
uitnodigen om na de viering nog naar ‘t 
Achterom te komen. 

Werkgroep Allerzielen 

Oekraïense bewoners 
van Sassenoord gaan 
naar Avifauna 

In de Samenstromen van juli/augustus 
meldden we dat de opbrengst van de 
klaverjasavond € 530, -, geschonken zal 
worden aan de Oekraïense gezinnen die 
in Huize Sassenoord wonen in Nieuw-
veen.

Gekozen is voor een dagje Avifauna.
Inmiddels ben ik in Sassenoord geweest 
om deze groep een certificaat te over-
handigen met het bedrag én de belofte 
dat zij met elkaar een dagje Avifauna 
aangeboden krijgen. Een medewerkster 
van Sassenoord neemt de organisatie 
op zich om dit dagje te realiseren in 
samenwerking met Avifauna. Zodra al-
les rond is, zal het bedrag overgemaakt 
worden. Als deze Avifauna-dag heeft 
plaats gevonden, mag u een verslag 
hiervan tegemoet zien.

Namens de organisatie van de klaverjas-
avond, Agatha Keijzer

AarlanderveenH H Petrus en Pauluskerk
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Rozenkrans in oktober 

Oktober, de maand van de Rozenkrans. 
Het is een rooms-katholiek gebruik die 
stamt uit de 19e eeuw. Het is een uit-
breiding van het liturgische feest van 
Maria, Koningin van de Rozenkrans op 
7 oktober. Ook bij ons in Langeraar is er 
weer de gelegenheid om elke donder-
dagavond in oktober de rozenkrans met 
elkaar te bidden. De kerkdeuren zijn 
vanaf 18.45 geopend, zo kunt U eerst 
een kaarsje opsteken en in alle rust en 
stilte even tot uzelf komen. Om 19.00 
uur bidden wij het rozenkrans gebed in 
het hoekje bij Maria. Via kerkomroep.nl 
kunt u vanuit huis met ons meebidden. 
U bent van harte uitgenodigd. Warme 
groet,

Saskia Versluis-Hölscher

Dierenzegening
Op zondag 9 oktober om 14.00 uur zal 
er een dierenzegening plaats vinden. 
Alle dieren zijn welkom. Kom naar het 
kerkplein met uw dier en laat ze zege-
nen door diaken Van Aarle. Wij hopen 
veel van u en uw dieren te zien en te 
mogen zegenen.

Esther Hoogervorst

Oogstdankviering
Of ik even een stukje wilde schrijven 
voor de Samenstromen over de Oogst-
dankviering. Danken voor de oogst in 
de brede zin van het woord, niet alleen 
voor agrariërs. Al vele jaren geven we er 
binnen onze parochie vorm aan, de ker-
ken mooi versierd met bloemen, plan-
ten, en andere agrarische producten. 
Maar hoe is het gevoel dit jaar. Kwekers 
worden getroffen door de energiecrisis, 
boeren voelen de spanningen rondom 
de stikstof crisis. De toekomst is geen 
vaste grond meer onder je voeten. Is er 
dan nog iets om voor te danken in deze 
onzekere tijden. Een vraag om tijdens 
de oogstdankviering van 22 en 23 okto-
ber bij stil te staan. We hopen dat u in 
de gelegenheid bent om deel te nemen. 
Namens de werkgroep oogstdankvie-
ring,

Marcel van Tol

Gelegenheidskoor 

De afgelopen maanden hebben uitge-
wezen dat het steeds moeilijker wordt 
om voor een avondwake, uitvaart of een 
andere speciale gelegenheid voldoende 
zangers of zangeressen op de been 
te krijgen. In deze periode hebben we 
gelukkig regelmatig een beroep kunnen 
doen op de cantors. Voor de cantors be-
tekent dit een te zware belasting, zij zijn 
doorgaans maar met 3 of 4 personen. 
Om te voorkomen dat we parochianen 
en nabestaanden moeten teleurstel-
len, hebben we een plan. Het voorstel 
is om een poule maken van zangers en 
zangeressen die de mogelijkheid en tijd 
hebben om bij een van deze vieringen 
te zingen. De vertegenwoordigers van 

de koren gaan een map samenstellen 
van liederen die geschikt zijn voor deze 
vieringen. Natuurlijk kan het voorkomen 
dat een parochiaan of de nabestaanden 
andere wensen hebben. Indien mo-
gelijk geven we natuurlijk gehoor aan 
die wensen. Voordat we echter actief 
worden gaan we eerst een paar keer oe-
fenen om te kijken hoe het bijvoorbeeld 
zit met de kleurklanken etc. Manon ter 
Steege heeft aangeboden dit proces te 
begeleiden. Op dit moment gaan we 
er vanuit dat we, gezien de voorberei-
dingen van de afzonderlijke koren voor 
de aankomende feestdagen, we medio 
januari 2023 kunnen starten. Sta je 
open voor een nieuwe uitdaging, zing je 
graag, heb je tijd en gelegenheid en wil 
je je inzetten voor onze parochie of heb 
je (meer) noten op je zang stuur dan 
een mailtje naar kfransen@casema.nl.

Muzikale groeten,
Manon, Chantal en Kees

Actie Kerkbalans 2022
Inmiddels ligt 2022 alweer bijna 9 
maanden achter ons. En de Actie Kerk-
balans 2022 loopt ook al weer ruim een 

Clara parochie H. Adrianuskerk

Langeraar
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halfjaar. Medio september hebben we 
wij al ruim € 42.000, - aan bijdragen 
ontvangen. Daarmee lopen we gelijk op 
met onze begroting. Over het jaar 2021 
was de totale opbrengst ruim € 43.500, 
- en dat hopen wij ook dit jaar aan op-
brengst op te halen, liefst nog wat meer. 
Dus we hebben nog een stukje te gaan, 
zowel in opbrengst als is tijd. Dit geeft 
aan dat wij al heel veel vrijwillige bijdra-
gen hebben ontvangen, waarvoor wij 
dankbaar zijn. En nog komen er regel-
matig bedragen binnen. Wij zijn er van 
overtuigd dat wij met uw bijdrage ons 
streefbedrag gaan behalen. In de folder, 
die u bij de Actie Kerkbalans 2022 heeft 
ontvangen, hebben wij al aangegeven 
hoe belangrijk uw bijdrage is voor onze 
lokale kerkgemeenschap. Bedankt als 
u al een bijdrage hebt overgemaakt. En 
als u dat nog niet heeft gedaan willen 
wij u vragen 'vergeet Uw kerkgemeen-
schap niet'.

Beheercommissie parochiekern

Kerkopenstelling
In de zomervakantie was onze kerk in de 
middagen opengesteld voor bezoekers. 
Zij werden welkom geheten door gast-
heren en gastvrouwen die het met el-
kaar mogelijk maakten om de kerk open 
te stellen. Grote dank aan ieder van hen. 
Dit jaar kwamen er 350 mensen een 
kijkje nemen in onze mooie kerk. De een 
liep een rondje, maakte een praatje, een 
ander zocht de stilte en wat verdieping 
of stak een kaarsje op bij de piëta. En 
tot verrassing van de gastvrouw zong 
één bezoeker spontaan het Ave Maria a 
capella. Hoe gezellig zijn deze middagen 
dan! Alhoewel het ook gebeurde dat er 
op een middag niemand binnen kwam. 
Wellicht door de op sommige dagen wel 
erg warme zomer?

Een weekend met een 
gouden randje
Zéér goed bezochte Open Dag, Adri-
anusviering en een Vrijwilligers BBQ 
binnen 48 uur. Dat was wel véél. Maar 
zeer geslaagd. Het weer zat zaterdag 

tijdens de Braderie én dus onze eigen 
Open Dag boven verwachting mee: 
geen drup regen, dus veel braderie be-
zoek en - nee, géén tikfout - meer dan 
1100 bezoekers in de kerk. Veel com-
plimenten werden ontvangen voor de 
wijze waarop mensen zelf een informele 
rondwandeling konden doen in onze 
kerk. Een fors deel van de 1100 bezoe-
kers was 'vreemd': geen inwoners van 
Langeraar of relatief nieuwe inwoners 
die de kerk nu wel eens van binnen 
wilden bewonderen. Want dat bewon-
deren is de enig juiste interpretatie van 
hun reacties: prachtig, rijk, indrukwek-
kend. Ook de kunstschilders konden op 
veel belangstelling rekenen. Evenals de 
stand vóór de kerk waar Esther goede 
zaken deed met de verkoop van allerlei 
spulletjes als fondsenwerving voor po-
tentiële deelnemers aan de Wereldjonge-
rendag die volgend jaar ( 22-07 tot 08-08) 
in Portugal wordt gehouden. En er zijn 
talloze kaarsjes gebrand. De traditionele 
Adrianusviering, zondagmorgen werd 
alleszins goed bezocht; na afloop was er 
ook nog gelegenheid om, in de tuin ach-
ter de pastorie, een kopje koffie te nut-
tigen. Daar werd al om 13.00 uur gestart 
met de inrichting voor de Vrijwilligers 
BBQ, waarvoor zich maar liefst 140 men-
sen ( vrijwilligers met of zonder partner) 
hadden aangemeld. 

N.B. Je zou denken dat we dus geen ge-
brek aan vrijwilligers hebben, maar de 
werkelijkheid is anders: Bij de BCP, de 
pastoraatsgroep, het wijkcontact, de ko-
ren en nog andere werkgroepen zijn va-
catures te melden. Interesse, maar geen 
idee wat welke taak inhoudt? Mail even 
naar het secretariaat: langeraar@rkgroe-

nehart.nl ; uw mail wordt dan doorge-
stuurd naar de juiste contactpersoon. 
Het weer was ons ook bij de BBQ gunstig 
gezind. Er werden veel oude koeien uit 
sloten gehaald (en nieuwe er in geduwd), 
gelachen en getreurd om het verlies van 
dierbaren. Het vlees smaakte prima, 
evenals de drankjes. Saamhorigheid is 
hier het sleutelwoord: na afloop waren er 
vele handjes bereid het opruimwerk licht 
maakten.

 Al met al een geslaagd weekend en 
vooruit, dat mag ook wel eens gezegd 
worden: complimenten aan iedereen die 
heeft meegeholpen om dit weekend tot 
een succes te maken. Namens beheer-
commissie en pastoraatsgroep, 

Peter Otto

Vanaf de Adrianustoren
• Ook in de vakantie brachten veel 

mensen lang houdbare levensmidde-
len in de bank in het voorportaal van 
onze kerk. De mensen die gebruik 
maken van de Voedselbank zijn u erg 
dankbaar. Vooral, rijst, koffie, soep 
in blik, groenten in pot zijn welkom, 
maar ook luiers en babyvoeding. 
Overigens is het niet de bedoeling 
om spulletjes te brengen, dat mag 
naar de kringloopwinkel.

• Op woensdag 2 november is bij ons 
de Allerzielenviering.

• Om in uw agenda te zetten melden 
we hier alvast dat op zondag 18 de-
cember de kerstsamenzang wordt 
gehouden in onze kerk, aanvang 
19.00 uur.

LangeraarH. Adrianuskerk

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

       Lief en leed

Overleden
16 augustus Maria Theodora van Kessel- van Leeuwen              87 jaar
5 september Petrus Johannes Sanders                83 jaar 

Gedoopt
24 augustus Kasper Thomas Zandvliet
  zoon van Thijs Zandvliet en Inge Zandvliet- Baas
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Kees
Tien keer per jaar stond hun huiskamer 
op zijn kop. Overal stapeltjes Samen-
stromen en tussenbladen. Elk stapeltje 
voorzien van een adreslijst voor de 
bezorgers. Een uitgekiende route om 
ons parochieblad bij de bezorgers te 
brengen. Toch vanwege het aantal van 
39! bezorgers een route van bijna 2 uur. 
Kees en Nel v.d. Voorn deden dat vele 
jaren. Ook de laatste jaren dat Kees 
ziek was. De ziekte was redelijk onder 
controle. Toen kwam de uitslag van 
het zoveelste onderzoek dat insloeg als 
een bom. Het septembernummer kon 
niet meer worden opgepakt hoe graag 
zij het ook wilden. De altijd actieve en 
bescheiden Kees moest doodziek afha-
ken, maar al die lieve bezorgers hebben 
hun stapeltje opgehaald op de pastorie 
zodat u uw Samenstromen toch weer 
in de bus had. Helaas is Kees inmiddels 
overleden. Gelukkig voor hem is meer 
ellende hem bespaard gebleven. Maar 
wat hadden we hem allemaal nog vele 
gezonde jaren gegund samen met Nel 
en hun gezin.

Heel veel sterkte voor Nel die het al die 
jaren toch maar samen met Kees heeft 
uitgevoerd. We zijn bij je in ons gebed 
en zullen in Lourdes een kaars voor jul-
lie opsteken!

Rob Aupers mede namens BCP en PG

Inlegblad digitaal
Leest u de Samenstromen digitaal? 
Dan mist u het inlegblad met de meest 
actuele informatie over de vieringen, 
de koren en overige activiteiten die nog 
niet bekend waren bij het drukken van 
ons federatieblad of wijzigingen na de 
publicatie in de Samenstromen.

Wilt u toch op de hoogte blijven? Meldt 
u dan aan om het tussenblad per email 
te ontvangen. We zijn voornemens om 
ook een weekbrief te maken met het 
meest actuele nieuws over de vieringen 
en andere activiteiten. Die komt dan 
m.i.v. de donderdagen in de kerk te lig-
gen voor één of meerdere weken in een 
zeer beperkte oplage voor de mensen 
die geen mail hebben. Als u uw mail 
doorgeeft wordt u op de verzendlijst 
voor het tussenblad én de weekbrief 
gezet.

Op den duur zal dan het tussenblad 
vervangen worden door de weekbrief is 
de bedoeling.

Stuur uw emailadres naar het secreta-
riaat: nieuwkoop@rkgroenehart.nl en 
wij sturen u het tussenblad en de week-
brief per mail toe.

Kernredactie/secretariaat

Komt u ook 14 oktober 
klaverjassen?
Beste mensen, we inmiddels gestart 
met het klaverjassen. De eerste kla-
verjasavond is achter de rug en de 
tweede klaverjasavond komt eraan. 
Kunt u klaverjassen en heeft u zin in 
een gezellig avondje uit? Dan bent u 
vrijdag 14 oktober van harte welkom 
in het Parochiehuis, Dorpsstraat 39 in 
Nieuwkoop. 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. De zaal is open 
vanaf 19.40 uur. 

De andere kaartavonden van dit seizoen 
zijn op 18 november, 9 december en op 
13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 
april. We hopen dat u er bij bent. 

Activiteiten Comité RK-Kerk 

Zeer geslaagde fietstocht!
Op zondag, 11 september, organiseerde 
het Activiteiten Comité van de RK Kerk 
de jaarlijkse fietstocht 'Samen uit op de 
fiets'. Maar liefst 47 deelnemers deden 
aan de tocht mee en genoten volop van 
het mooie nazomerweer. 

De tocht van circa 36 km voerde dit-
maal via De Meije, Zegveld, Woerden, 
Kamerik naar de kinderboerderij aan 
het Oortjespad bij Kanis. Bij de kinder-
boerderij werden de deelnemers weer 
ontvangen door Betty en Jan, die net als 
voorgaande jaren de controlepost ver-
zorgden. De deelnemers werden door 
hen getrakteerd op frisdrank en een 
heerlijke krentenbol. 

Na de controlepost vervolgde de tocht 
verder via Woerdense Verlaat, het 
Noordse Dorp, Noorden naar Nieuw-
koop terug. De tocht eindigde bij de 
Shetler, het clubhuis van de Scouting in 

O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop

Clara parochie 
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O.L.V. Hemelvaartkerk Nieuwkoop

Nieuwkoop, waar velen onder het genot 
van een drankje, een pannenkoek en 
een sateetje genoten van het heerlijk 
zonnetje. Al met al mogen we terugkij-
ken op een zeer geslaagde fietstocht! 
Heerlijk weer, vrolijke mensen en veel 
plezier. Daar doen we het graag voor!

De opbrengst van de tocht was bijna 
€165, -. Een mooi bedrag wat we kun-
nen gebruiken voor het onderhoud van 
de kerk.

Hartelijke groet,
Activiteiten Comité RK-Kerk 

We waren er bij! Het was inderdaad een 
geslaagde tocht. Alle vrijwilligers van het 
activiteiten comité heel hartelijk dank 
voor het bezorgen van een mooie en 
gezellige dag!!

BCP

Kinderen in de kerk in 
Nieuwkoop
Op 2 oktober is er een KinderWoord-
Dienst tijdens de viering van 9.15 uur. 
We gaan dan verder waar we 18 sep-
tember gebleven zijn. 

Kinderen vanaf groep 1 van de basis-
school, vanaf 4 jaar, zijn van harte wel-
kom. Deze bijeenkomsten zijn voorbe-
reid voor kinderen die in groep 1 t/m 5 
van de basisschool zitten.
We hopen natuurlijk dat heel veel kinde-
ren mee komen doen. 
Helaas kan de Gezinsviering die we in 
oktober gepland hadden niet doorgaan. 
Er is die dag om 10 uur een oecumeni-
sche viering in onze kerk. Tijdens deze 

viering is er wel een KinderWoord-
Dientst. Noteer alvast 13 november in 
uw agenda. Dan is er om 9.15 uur een 
gezinsviering in Nieuwkoop. De Horizon 
zal dan voor en met ons zingen.

Werkgroep KinderWoordDienst
Werkgroep GezinsVieringen

Evangelisten

Het kruis dat op ons hoogaltaar staat 
is gemaakt rond 1900 door de firma 
Brom, een bekende siersmeedfamilie 
waarvan ook vele religieuze voorwerpen 
te bewonderen zijn in het Catharijne 
Convent in Utrecht. Onze kerk heeft 
veel voorwerpen welke door de familie 
Brom zijn gemaakt. O.a. het hoogaltaar 
en het zijaltaar, een ciborie, het Goede 
Vrijdagkruis en het kruis dat u altijd ziet 
staan op het hoogaltaar.

In dat kruis waarvan u vanuit de kerk de 
details niet kunt zien, staan op de vier 
hoeken afbeeldingen van de evangelisten.

MATTHEÜS als gevleugelde mens, om-
dat zijn evangelie begint met de mens-
wording van Christus. 
LUKAS als gevleugeld rund, wat duidt op 
het offer van Zacharias en Elisabeth. 
JOHANNES als Adelaar, vanwege zijn 
verheven gedachten aan het begin van 
zijn evangelie. 
MARCUS als gevleugelde Leeuw, omdat 
zijn evangelie begint met de prediking 
van Johannes de Doper in de woestijn.
Bij alle evangelisten gaat het om afbeel-
dingen met vleugels, als symbool van 
het woord van God.

Archivaris

Lourdes
We zijn van 20 t/m 29 september naar 
Lourdes geweest. In een volgende Sa-
menstromen vertellen we er meer over. 
We waren met 52 mensen en 2 leden 
van de Horizon hebben ons een paar 
dagen gezelschap gehouden en met 
ons gezongen! Had u ook mee gewild, 
of wil u ook wel eens mee? U kunt zich 
nu al opgeven voor volgend jaar, zodat 
u tijdig de informatie krijgt voor die vol-
gende reis. Stuur een mail naar rajau@
casema.nl of nieuwkoop@rkgroenehart.
nl met u naam en adres en u krijgt de 
informatie zodra die bekend is.

Werkgroep bedevaart Nieuwkoop-Lourdes

MIVA
De collecte voor de MIVA heeft € 97,81 
opgebracht. Heel hartelijk dank voor 
alle gevers.

Lief en leed

Overleden
3 september Kees van der Voorn 97 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Vanuit de 
pastoraatgroep
Inmiddels is de reis naar Kevelaer zeer 
goed verlopen. Met twee volle bus-
sen zijn we daar naartoe gegaan en 
mooi weer was ons deel. Drie mooie 
bedevaart dagen, waarin de bisschop 
helemaal uit Rotterdam kwam om met 
ons de Eucharistie te vieren, wat zeer 
gewaardeerd werd. Zelfs onze pas-
toor kwam, ondanks zijn vakantie, één 
dag naar Kevelaer. We spreken onze 
oprechte wens uit dat er volgend jaar 
meer mensen uit onze kernen mee-
gaan. U zult het een fantastische erva-
ring vinden en voor de prijs hoeft u het 
niet te laten.

De Alpha cursus is inmiddels weer 
begonnen en loopt van donderdag 15 
september tot donderdag 15 december. 
Deze cursus wordt van harte aanbevo-
len. Een aantal cursisten uit de Alpha 
cursus, die gehouden werd tijdens de 
corona-periode hebben in het week-
end van 10 en 11 september, kwamen 
iets vertellen over het hoe en wat en 
waarom over deze cursus. Wij hopen 
dat velen er gehoor aan geven.

 Op zondag 11 september werden de 
vrijwilligers in het zonnetje gezet, door 
middel van een high-tea in de Metten-
burcht, aangeboden door de BCP. Niet 
wetende of het mooi weer zou worden, 
is er gekozen voor de Mettenburcht, 
die gezellig vol liep. We hebben heerlijk 
gegeten van allerlei soorten hapjes en 
lekker gedronken. Kortom hulde aan de 
BCP, het was geweldig.

Oktobermaand is Mariamaand, dus 
de Rozenkrans wordt weer gebeden. 
Elke dinsdagavond in oktober is er om 
19.00 uur Rozenkrans bidden in de 
kerk van Zevenhoven, u bent van harte 

uitgenodigd. Van harte aanbevolen om 
bij Maria te bidden, voor kracht in deze 
moeilijke tijden. Er zijn genoeg redenen 
om te bidden tot Haar en met elkaar.
 Op 21 oktober is er een symposium in 
de Petruskerk in Roelofarendsveen. De 
sprekers zijn de burgemeester van Kaag 
en Braassem en Leo Fijen, bekend van 
de tv. De welkomsttijd is om 19.00 uur 
en het symposium begint om 19.30 uur, 
daarna is er nog tijd om na te praten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje. Verderop in dit blad zult u er 
ongetwijfeld over lezen.

Van harte aanbevolen.
Pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven
 

High Tea voor 
vrijwilligers 

De vrijwilligers van de Nicolaaskerk zijn 
in het zonnetje gezet met een gezellige 
High Tea in de Mettenburcht op zon-
dag 11 september. Heerlijke hapjes en 
gezellige praatjes maakten er een fijne 
middag van. 

Ellie en Piet Egberts werden uitgeroe-
pen tot vrijwilligers van het jaar. Piet is 
al jaren oproepbaar voor elk klusje wat 
in en rond de kerk moet gebeuren. 

Ellie is al vele jaren voorzitter van het 
Caeciliakoor, organiseert het koperpoet-
sen en telt elke maand de Samenstromen 
af voor de wijkcontacten. In hen wil de 
beheercommissie symbolisch haar waar-
dering uitspreken voor alle vrijwilligers.

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week 
Dinsdag 11 oktober om 9.00 uur Eucharistieviering  kapelaan Van Paassen
Dinsdag 25 oktober om 9.00 uur Eucharistieviering  kapelaan Van Paassen
Dinsdag 1 november 19.00 uur Allerzielen gebedsviering  kapelaan Van Paassen

Clara parochie 

Lief en leed

Gedoopt
24 augustus  Kasper Zandvliet,  
  zoon van Thijs Zandvliet en Inge Zandvliet-Baas

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Sint Martinus deelt mee….  

De kop is er af, het nieuwe seizoen is 
weer op weg. We begonnen met een 
buitenviering met werkelijk schitterend 
weer, gelukkig geen meurzen meer, pas-
tor Heleen met een inspirerende ‘preek’ 
die ze schijnbaar moeiteloos en uit de 
losse pols de parochianen voorhield. Jos 
die in zijn bijdrage pater Koster als grote 
inspirator van de buitenviering, com-
pleet met ballon, herdacht en de kin-
deren die onder leiding van Hanriëtte 
zonnebloemen knutselden. Tijdens de 
koffie konden we naderhand bijpraten 
over het wel en wee van de vakantie. 

Het tweede weekend stond in het teken 
van ziekenzondag, in samenwerking met 
de Zonnebloem en de start van de Alpha-
avonden. Cantabo zong dit keer onder lei-
ding van Pia en pastor Hoogenbosch ging 
ons voor. Na de viering werden de tijdens 
de buitenviering geknutselde zonnebloe-
men uitgedeeld. Ook starten de verschil-
lende verenigingen na de vakantie weer 
op. De KVN begon haar eerste avond op 
dinsdag 13 september met een viering in 
de kerk. Pastor Heleen kon daarna bijna 
wel in Noorden blijven want op woens-
dag waren om 9 uur de leerlingen van de 
basisschool Antonius al in de kerk voor de 
schoolviering. Het thema was ‘groepen’ 
en de kinderen zongen de ingestudeerde 
liedjes uit volle borst mee. Fijn dat ook 
hier de kerk een rol kan blijven spelen. 

Ook onze jongeren zijn weer van start 
gegaan. Naast de al bestaande groepen 
RockSolid en Rockfriends, is Jos weer 
met een jonge groep gestart. Maande-
lijks wordt op vrijdagavond een gezellige 
avond georganiseerd. Info bij Hein en Jos.
Bij alle vieringen en werkzaamheden 
kunnen we rekenen op onze vrijwilligers 
om alles in goede banen te leiden en te 
ondersteunen, zowel op de voorgrond 
(bv. lectoren, koren, misdienaars) maar 
ook op de achtergrond zoals de kosters, 
collectanten, koffieschenksters, kerk-
werksters, tuinmannen, de klusploeg, het 
secretariaat, de bestuurders. Ik heb twee 
jaar geleden het aantal vrijwilligers eens 
geteld en kwam op het aantal van maar 
liefst 170. Van dit aantal hebben er een 
groot aantal nog een dubbele of driedub-
bele functie. Vanzelfsprekend moeten we 
als gemeenschap blij en dankbaar zijn dat 
zoveel mensen zich belangeloos inzetten. 
We zien echter ook dat er gaten in de be-
zetting vallen omdat er te weinig aanwas 
is aan de onderkant. Dat baart ons grote 
zorgen omdat onder andere het aantal 
lectoren zo klein is dat we niet meer elke 
viering kunnen bemensen. Dus hierbij 
een oproep: kan en wil je af en toe tijdens 
een viering lezen, meld je dan bij het se-
cretariaat of de pastoraatsgroep.

Namens de pastoraatsgroep, Hans

Sint Martinus Penning
Een mooie traditie, na vele jaren, is het 
ook dit jaar de bedoeling om een vrijwil-
liger/vrijwilligster tijdens de Patroonzon-
dag Sint Martinus in de schijnwerpers te 
plaatsen als blijk van waardering voor 
zijn/haar inzet. Hierbij het verzoek aan U 
om een kandidaat vrijwilliger/vrijwilligster 
uit ons midden voor te dragen. Dit kan 

door middel van een briefje met naam 
en toelichting af te geven aan het secre-
tariaat of d.m.v. een email te richten aan 
jruiterman@gmail.com. 
Sluitingsdatum is vrijdag 28 oktober.
Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Terugblik Nationale 
Ziekenzondag 
Op zondag 11 september was de viering 
van Nationale Ziekenzondag. De kerk was 
mooi versierd met goudgele zonnebloe-
men! De Diaconie-Bezoekgroep had mooie 
liederen uitgezocht in overleg met pastor 
Hoogenbosch. Cantabo zong onder leiding 
van Pia Schütz. De misdienaars Jara en 
Vera deelden samen met pastor Hoogen-
bosch de zonnebloemen uit, die tijdens 
de buiten viering waren geknutseld, onder 
leiding van Hanriëtte Brouwer. Na afloop 
was er koffie of thee met iets lekkers en 
werd er een luisterend oor geboden.

Clara parochie 

Noorden
H. Martinuskerk

Lief en leed

Overleden
7 september  Kees Pieterse  95 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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De toewijding van een 
vrijwilliger......
Op zondag 10 september startte koor 
Caecilia met de eerste viering van dit 
jaar. Wat mogen we trots zijn op dit 
koor. Het was op volle sterkte en wat 
komt er dan een prachtig geluid uit! Eén 
van de redenen dat iedereen er was, 
was dat er na de viering afscheid werd 
genomen van een aantal koorleden. Bij 
de koffie nam voorzitster Elly Egberts 
het woord en bedankte de koorleden 
voor hun jarenlange trouw en inzet. En 
wat je dan hoort.....

55 jaar lid: Wil van Veen, 35 jaar: Cor 
van Veen, Ans van der Weijden, 35 jaar 
organist, 50 jaar koorzanger: Miep Bak-
ker, 15 jaar: Ellen Hilbers (in dit koor, 
maar ongetwijfeld elders al veel langer 
koorlid).

Je hoort zo vaak zeggen dat tegenwoor-
dig niemand meer te vinden is voor al-
lerlei vrijwilligerswerk, maar deze koor-
leden, en waarschijnlijk alle koorleden 
die wél doorgaan met zingen, vertegen-
woordigen een groep mensen die vaak 
al op jonge leeftijd gingen zingen en dit 
met veel plezier en liefde blijven doen 
tot op de dag van vandaag; mensen die 
trouw de repetities bezoeken, want zon-
der repetitie geen goede uitvoering van 
het ingestudeerde tijdens de vieringen. 
Bovendien een groep mensen die het 
goed heeft met elkaar, die zoveel plezier 
beleeft aan het zingen en aan elkaars 
gezelschap, mensen die er zijn bij rouw- 
en trouw- en weekendvieringen, al vele 
jaren lang. Terecht dat zij door de voor-
zitster in het zonnetje werden gezet. 
Denk je: daar wil ik wel bij horen, bena-
der dan eens iemand van het koor of 
ga eens mee repeteren op donderdag-
avond. Aanvulling van het koor is altijd 
welkom! 

Wij gaan weer naar school

Inmiddels zijn de kinderen uit sporthal 
De Vlijt begonnen met hun lessen. En 
wat beleven ze daar een plezier aan. 
Om half negen ’s morgens zijn ze er en 
ze werken tot 12.00 uur aan het on-
der de knie krijgen van de beginselen 
van de Nederlandse taal. En wat is dat 
moeilijk. Met de tong tussen de tanden 
oefenen ze het schrijven van de let-
ters, zeggen ze woordjes na en leren ze 
de letters herkennen in woorden. Een 
gepensioneerde (en dus ervaren) juf 
staat voor de groep, geholpen door een 
vrijwilliger en laat zien dat lesgeven echt 
een vak is. Ga er maar aanstaan, iets 
uitleggen aan kinderen die een vreemde 
taal spreken en je zien te redden als er 
niet altijd een tolk beschikbaar is. Leer-
gierig is het clubje kinderen en je ziet 
ze opbloeien als ze aandacht krijgen. 
De samenstelling wisselt soms, want 
soms vertrekken er kinderen omdat die 
als gezin ergens woonruimte hebben 
gekregen en dus niet langer afhankelijk 
zijn van noodopvang. We hopen dat zij 
zich later nog kunnen herinneren dat 
hun start op school in dat zaaltje naast 
onze kerk begonnen is. 

Wisseling van de wacht 
Na jaren hebben 
we een nieuwe 
beheerder voor 
onze begraaf-
plaats. Jaap 
Aartman, die deze taak vele jaren heeft 
uitgevoerd, heeft afscheid genomen. We 
zijn hem heel veel dank verschuldigd 
voor het jarenlang op orde houden van 
de administratie van de begraafplaats. 
Zijn plaats is ingenomen door Arjan 
Akerboom. Wij wensen hem veel succes 
als beheerder.

Activiteit Orangerie 

Dinsdag 18 oktober gaan we een herfst-
stuk maken met sierkalebassen. U heeft 
hiervoor een onderbord nodig, mis-
schien heeft u die nog. Anders kunnen 
wij dit voor u regelen.
We starten om 14.00 uur en zullen om 
16.00 uur klaar zijn.
Neemt u ook een snoeischaar mee? 
De kosten zijn €8.50.
Opgeven voor vrijdag 14 oktober bij 
Joke, jokevtol@gmail.com 
of tel. 0172-539748. De koffie/thee staat 
voor u klaar op de 18e.

Gerda, Joke en Gerda

Zevenhoven
H. Johannes Geboortekerk Clara parochie 

Vieringen in de week 
Vrijdag 7 oktober 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor Glas
Vrijdag 21 oktober 9.00 uur Woord en Gebed met diaken Van Aarle
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Help!!
Van de organist van het Caeciliakoor 
komt deze noodkreet! Het orgel dat 
voor in onze kerk staat, is echt aan ver-
vanging toe. Cors woorden: “Dat ding 
staat op instorten!” Nou zal het niet zo 
zijn dat we de toetsen van de grond op 
zullen moeten rapen omdat hij letterlijk 
instort, maar feit is wel dat de tand des 
tijds zijn best heeft gedaan op dit orgel. 

Kent u iemand die een ongebruikt orgel 
heeft staan en die er wel vanaf wil, meld 
dit dan even. U kunt een telefoontje 
wagen aan Elly Egberts, voorzitster van 
het koor, tel. 0172 539433.

Oktobermaand - 
Rozenkransgebed
In oktober bidden wij iedere dinsdag-
avond om 19.00 uur de rozenkrans in 
de Johannes Geboortekerk. Wij bidden 
ook de Litanie van Maria. Voor en na het 
gebed zingen wij een Maria lied. Ieder-
een is welkom op deze avond. Zo willen 
wij Maria in ere houden.

Zevenhoven

Zolang er nog hoop is
Hopen is toch blijven leven

in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen

in het duister.
Hopen is weten dat er Liefde is,

is vertrouwen in morgen,
is in slaap vallen

en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.

is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden

en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen
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Franciscus parochie O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te 
Hoogmade staat in oktober in de stei-
gers. De aannemer DEN  HOED liet nog 
even op zich wachten. Ook zij hebben 
net als iedereen in de bouw te maken 
met problemen voor toelevering van 
materiaal. Werkgroep inrichting gaat 
des al niet te min fanatiek van start. 5 
oktober gaan zij op inspiratie tocht naar 
twee kerkcomplexen in Maasland. De 
Maria Magdalena Parochiekern werkte 
de afgelopen  jaren aan vernieuwing en 
verbetering van hun parochiehuis en wij 
verwachten veel te leren van hun fouten 
en successen. 

Schoenendoosactie

Beste opa’s, oma’s, ouders en kinderen 
doen mee jullie mee met de Schoenen-
doosactie? In deze spannende tijd zijn 
kinderen in noodsituaties en armoede 
extra kwetsbaar. Daarom wil ik u vragen 
mee te doen de Schoenendoosactie. 
Via de actie krijgen kinderen ver weg 
een schoenendoos vol bruikbare spul-
len. Voor hen is dat een onbetaalbaar 
cadeau. 

Tijdens de Schoenendoosactie versie-
ren de kinderen en volwassenen  een 
schoenendoos en vullen die met spul-
letjes die ze zelf gekocht of verzameld 
hebben: schoolspullen, verzorgingsar-
tikelen, speelgoed en een knuffel. De 
dozen worden uitgedeeld in landen 
waar kinderen het moeilijk hebben.

Hoop en toekomst 
Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 
dozen naar onder meer Sierra Leone, 
Roemenië, Lesbos en Togo. De jongeren 
in arme landen kunnen vaak niet naar 
school als ze zelf geen schoolspullen 
hebben. Door de doos vol spullen krij-
gen ze een vooruitzicht en voelen ze 
zich gezien. 

Geloof in actie 
Ook voor de kinderen van Hoogmade 
en Woubrugge heeft de Schoenen-
doosactie effect. Ze leren wat het is om 
tijd, bezit en liefde te delen met een 
kind ver weg. Soms geven ze iets van 
zichzelf weg wat van waarde is: dat kan 
een beetje pijn doen, maar het is ook 
bijzonder. De actie is een mooie manier 
om thema’s zoals eerlijk delen, duur-
zaamheid en naastenliefde in onze kerk 
bespreekbaar te maken. 

Wanneer start de actie?
De actie is van 1 t/m 23 oktober. In 
de actiefolder staat wat er allemaal in 
de schoenendoos mag. Heeft u geen 
schoenendoos u mag ook bijdrage ge-
ven voor de verzendkosten. Er staat een 
schoenendoos tijdens de vieringen in 
Drieluik. De schoenendozen kunt u in-
leveren op zondag 2,9,16 en 23 oktober 
tijdens de vieringen. Laten we er weer 
een groot succes van maken. 

Pastoraatgroep Jeanne Borst

Gastvrijheid 

U kent dat vast wel, je komt bij fami-
lie of vrienden op een verjaardag of 
feestje. Je belt aan en de deur gaat open 
en je wordt hartelijk verwelkomt. ‘Fijn 
dat je er bent, kom binnen’. Je wordt 
gastvrij ontvangen, je bent welkom. 
Zo’n verwelkoming willen wij u nu ook 
geven als u naar de viering komt in Drie-
luik. Gastvrouwen en/of heren heten 
u welkom. ‘Fijn dat u er bent, kom bin-
nen.’ We willen laten zien dat met zo’n 
gastvrije verwelkoming een teken is dat 
onze gemeenschap leeft. Het staat vast 
dat gastvrijheid, de gast vriendschap wil 
bieden. Gastvrijheid is wat anders dan 
slimme manier om mensen binnen te 
halen. Gastvrijheid gaat veel dieper; het 
is een manier van er zijn. Gastvrijheid is 
de missie. 

Pastoraatgroep Jeanne Borst

Viering Patroonsfeest 
Op 4 september hebben we het pa-
troonsfeest gevierd van onze kerk. Eén 
van de vele Mariafeesten die we in de 
katholieke kerk vieren, is Maria Ge-
boorte. De eigenlijke datum is hiervan 
8 september. Omdat we wegens de 
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kerkbrand geen vieringen kunnen hou-
den door de week, werd dit op zondag 4 
september gedaan in Drieluik. We wer-
den welkom geheten door de vriendelij-
ke gastvrouw en kwamen binnen in een 
sfeervol klaargezette opstelling. Kosters 
en zaalteam waren bezig geweest met 
tafels, stoelen, bloemen, altaartafel, 
geluid, monstrans, gong, lezenaar en 
alles wat de liturgie nodig heeft om de 
viering in een religieuze omgeving te 
kunnen beleven. De voorganger, pas-
tor Hoogenbosch, had een duidelijke 
overweging met uitleg en verbinding 
over Maria Geboorte. Door zanggroep 
Inspiratie werden Mariagezangen met 
grote inzet ten gehore gebracht. Er was 
oud en nieuw repertoire te horen. De 
parochianen zongen voluit mee met wat 
bekend was. Na de viering was er een 
lunch georganiseerd door de pastoraat-

groep en met hulp van enkele leden van 
de BCP verzorgd. De aanwezigen wer-
den verwend met veel heerlijks: soep, 
broodjes, wraps, quiche, gezonde rauw-
kost, drankjes, koffie en thee. Er was 
verbinding, liturgie en diaconie: opbouw 
en vitaliteit. Tijd en goede gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.

Suzan Nieuwenhuizen

Welkom seniorenochtend 
19 oktober  
Op woensdag 19 oktober is de najaars-
seniorenochtend van onze geloofsge-
meenschap in Hoogmade en Woubrug-
ge. Hiervoor nodigen wij alle senioren 
van harte uit. 

Wij beginnen de ochtend om 10.00 uur 
in Drieluik met de eucharistieviering, 
waarin pastoor J. Glas zal voorgaan. 
Zanggroep Nostalgie verzorgt de muzi-
kale begeleiding. Na de viering blijven 
we in Drieluik voor een gezellig samen-
zijn met koffie of thee en een drankje. 
U kunt dan ook mooie wenskaarten 
uitzoeken, gemaakt door dames van de 
groep ‘Klein Onderhoud’. De opbrengst 
is voor diverse voorzieningen in onze 
geloofsgemeenschap en de herinrich-
ting van onze kerk. 

De bezoekgroep wil u graag helpen om 
naar Drieluik te komen. U wordt thuis 
door ons afgehaald als u ons belt voor 
vervoer. Wilt u in Woubrugge bellen 
naar Nico Koot 06-57830730; in Hoog-
made naar Theo Nieuwenhuizen 
06-27375572. Wij hopen u te ontmoeten 
op 19 oktober. 

Mede namens pastoor J. Glas, 
de bezoekgroep Hoogmade/Woubrugge 

O.L.V. Geboortekerk

Lief en leed

Overleden
4 september   Laurentia Theodora Hendrika (Laura) Borst-van der Geest   78 jaar
13 september  Adriana Anthonia (Sjaan) Borst-Hoogenboom    86 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Hoogmade/Woubrugge

Er zijn zoveel mensen eenzaam.

We leven niet met elkaar

maar naast elkaar.

De kerk als herberg.

Een warmhartig initiatief!

Een open inloop waar

ruimte is voor iedereen.

Waar men geborgenheid

en warmte vindt.

Waar met elkaar méér mogelijk is.



21SAMENstromen • oktober 2022

Beste mede parochianen
De stand van de actie kerkbalans staat 
nu op € 35.297,00. Een mooi resultaat 
met nog een kleine 4 maanden te gaan 
om ons streefbedrag van €40.000,00 te 
bereiken.

Laten wij als parochie aantonen dat we 
een vitale gemeenschap zijn die in staat 
is zijn eigen broek op te houden.
Dank voor uw bijdrage.

De Beheer Commissie Parochiekern 
St. Jan de Doper 

Dankbaar   
Prachtig mooi weer 
hadden we in sep-
tember toen we 
onze openingsvie-
ring hadden. Dank-

baar voor de mooie viering, het mooie 
weer en de vele vrijwilligers en dat we 
weer mochten zingen. 

Over dankbaarheid gaat het in de vie-
ring van 9 oktober. Bent u of ben jij 
dankbaar? Waar ben jij dankbaar voor? 
Waar we ook dankbaar voor zijn; de 

gulle gevers aan ons goede doel: 
Stichting Jarige Job. 

We mochten wel € 770,00 overhandigen 
aan de vertegenwoordiger van deze 
mooie organisatie. Dank u wel!
Zien we u zondag 9 oktober weer? We 
zijn er om 09.15 uur en hebben er weer 
veel zin in. We gaan dan ook ons nieuwe 
spaardoel onthullen. 

Wil je graag bij het koor horen en mee-
zingen, 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 half 
3 tot half 4. We repeteren weer op vrij-
dag 7 oktober. Zit je in groep 4 t/m 8? 
Dan ben je elke dinsdag welkom van 
half 7 tot half 8. Zit je op de middelbare 
school? We oefenen om de week op 
dinsdagavond vanaf kwart over 7. 
Wil je meer weten? Bel dan Marina van 
Dam (onze dirigente) : 06-12136308. 

Sint Caeciliakoor 
Leimuiden en 
Rijnsaterwoude

Afscheid en jubilarissen
Op 3 juli 2022 nam het St. Caeciliakoor 
afscheid van 3 koorleden, voor 1 koor-
lid was dit postuum. Het afscheid was 
door corona al diverse keren uitgesteld. 
Wij hadden in november 2021 afscheid 
willen nemen van Nel Engele-Hartvelt, 
Herman Gerritsen en Riet van Egmond-
van der Meer. Dit was gepland op 3 no-
vember 2021. Helaas op die dag zongen 

wij als koor de uitvaart voor Herman 
Gerritsen, die enkele dagen ervoor was 
overleden aan corona.

Uiteindelijk werd het een mooie Woord- 
en Gebedsdienst, die 3e juli, voorge-
gaan door pastor van de Reep, waar St. 
Caeciliakoor mooie bijpassende gezan-
gen ten gehore bracht werden de koor-
leden na de viering (gezamenlijk meer 
dan ruim 100 jaar) toegesproken door 
pastor van de Reep en voorzitter van St. 
Caeciliakoor, Paul Gerritsen.

Koorlid Nel nam na ruim 44 jaar af-
scheid, Herman was bijna 40 jaar lid en 
Riet was 24 jaar lid. Pastor van de Reep 
overhandigde de scheidende koorleden 
een aandenken en bloemen namens de 
parochiekern Leimuiden. Wil Gerritsen-
Pape nam het aandenken namens 
Herman (postuum) in ontvangst. Paul 
Gerritsen (Voorzitter St. Caeciliakoor), 
overhandigde de koorleden ieder een 
cadeaubon namens St. Caecilia.

Franciscus parochie Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
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Jubilarissen:

Hierna waren de 
jubilarissen aan 
de beurt. Gertie 
Rotteveel-Harlaar 
werd gehuldigd 
voor 40 jaar koor-
lid. Gertie werd 
door de sprekers 
beloond om haar 
ronselpraktijken. 

Na haar te hebben toegesproken speldde 
pastor van de Reep, Gertie een gouden 
medaille op van Sint Gregorius (de waak-
zame). Na het opspelden van de medaille 
overhandigde de voorzitter Paul Gerrit-
sen namens St. Caeciliakoor een bijbeho-
rende oorkonde en een cadeaubon.
Toen was het even stil. Dirigent Theo 
houdt er absoluut niet van om in de be-
langstelling te staan. Theo was de enige 
van het gezelschap die nergens iets van 
wist. Hij was compleet overrompeld. Na-
dat Theo door pastor van de Reep naar 
beneden werd geroepen, aarzelde hij een 
ogenblik voor hij naar beneden kwam. 
Heleen vertelde de aanwezigen over zijn 
vakbekwaamheid, gedrevenheid en zijn 
enthousiasme waardoor de koorleden 
na 40 jaar nog steeds erg ingenomen zijn 
met Theo. Heleen overhandigde Theo 
namens de federatie een cadeaubon. 
Beide jubilarissen kregen namens de fe-
deratie eveneens bloemen overhandigd. 
Na afloop werd er tijdens de koffie met 
wat lekkers en een borreltje en hapje nog 
gezellig met elkaar gekeuveld. 
De volgende jubilarissen zijn alweer in 
aantocht.

Paul Gerritsen

Allerzielen in het Licht  
(2 november) 
In de donkere herfstmaand november 
– met wind, regen, vallende bladeren – 
vieren wij Allerzielen en hebben wij het 
licht dat in duistere nacht schijnt hard 
nodig. Allerzielen is een eeuwenoude en 
rijke katholieke traditie, waarbij dierbare 
overledenen worden herdacht. Het tra-
ditionele bezoek aan het kerkhof na de 
viering was in het verleden veelal een 
donkere en gure aangelegenheid. 

Bij Allerzielen in het Licht wordt de be-
graafplaats door heel wat vrijwilligers 
letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. 
Er staan vuurkorven en kraampjes met 
warme chocolademelk en bisschopswijn. 
Men kan stilstaan bij het graf, maar ook 
rondlopen en even met elkaar praten, sa-
men je verdriet delen.  Uiteraard is er ook 
volop aandacht voor de graven zelf. Het 
is mogelijk de graven te voorzien van een 
lichtje of bloemen. Er liggen bloembollen 
om te planten. Alle graven zullen worden 
gezegend. In onze parochiekern worden 
op 2 november om 19.00 uur de overle-
denen herdacht in een mooie viering in 
de RK kerk Sint Jan de Doper aan de Wil-
lem van der Veldenweg. In deze viering 
worden de gestorvenen van het afgelo-
pen jaar met name genoemd. Na afloop 
van de viering is vanaf 20.00 uur iedereen 
- jong en oud - welkom om deel te nemen 
aan de activiteiten rondom Allerzielen in 
het Licht.  Wij hopen dat de begraafplaats 
op Allerzielen een ontmoetingsplek voor 
velen zal worden. 

Diavoorstelling foto's dierbaren
Net als voorgaande jaren willen wij in 
het St Jozef huisje tijdens ‘Allerzielen in 
het Licht’ een  diavoorstelling van foto's 
vertonen van dierbare overledenen. Uw 
dierbare hoeft niet perse begraven te 
zijn op onze begraafplaats, ook wanneer 
uw dierbare elders begraven ligt mag u 
een foto inleveren. Wilt u graag dat er 
een foto van uw dierbare getoond wordt 
tijdens deze avond dan kan u de foto met 
naam vóór 28 oktober inleveren bij Sonja 
Knelange, Tuinderij 16 of via de mail: Lei-
muiden_rijnsaterwoude@rkgroenehart.nl 
Degene die voorgaande jaren foto's inge-
leverd hebben, zonder tegenbericht wil-
len wij deze weer vertonen. 
Dit alles onder voorbehoud van de dan 
geldende coronamaatregelen en afspra-
ken. Op dit moment is daar nog geen 

duidelijkheid over. U kunt tegen die tijd 
het weekblaadje of de website raadple-
gen (https://rkgroenehart.nl/) 

Namens de Pastoraatsgroep
Sonja Knelange

Gerardus kalender 2023 
te koop!!! 
De Gerarduska-
lenders die uit-
gebracht wordt 
door Klooster 
Wittem is een 
scheurkalender 
met elke dag op 
de voorkant een 
mooie spreuk 
die opbeurt of 
aanzet tot na-
denken, onder 
het motto: ‘Elke 
dag een beetje spirit'. 

De opbrengst van deze kalender komt 
helemaal ten goede aan alle activitei-
ten die vanuit Klooster Wittem worden 
georganiseerd. Wilt u voor 2023 zo'n 
mooie Gerardus kalender? Dan  kunt u 
deze bestellen bij: Sonja Knelange tel:  
509221 of carl-sonja-knelange@kpn-
mail.nl. Prijs kalender + schild : € 9,-.

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

TIP: Noteer dit nummer in uw telefoon-
klapper!

Leimuiden/RijnsaterwoudeSint Jan de Doperkerk

Lief en leed

Overleden
2 september  Annie Hogeboom-Vogelaar  81 jaar
4 september  Agatha Koek-de Rijk  90 jaar
4 september  Peter Wubbe   61 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Rozenkransgebed
Voorafgaand aan de vieringen op 4 en 
18 oktober in Oud Ade is er om 8.45 uur 
gelegenheid voor rozenkransgebed.

Allerzielenviering
Op 1 november om 19.00 uur is de Al-
lerzielenviering voor Oud Ade én Rijp-
wetering in de kerk van Rijpwetering. 
We gedenken dan onze dierbare over-
ledenen.

In het bijzonder denken we aan hen 
die in het afgelopen jaar gestorven zijn. 
In de viering zullen we de namen noe-
men van de parochianen van wie we 
afscheid namen tijdens een kerkelijke 
uitvaartviering. We zetten hen in het 
licht door voor ieder van hen een kaars 
aan te steken. De familie van deze over-
ledenen krijgt hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging.
Bij de uitvaartviering is een levens-
boomblad opgehangen aan de levens-
boom in de kerk. Daarop staat de naam 
van de overledene. Het levensboom-
blad wordt na de Allerzielenviering aan 
de familie uitgereikt.
Al vele jaren wordt de laatste kaars 
aangestoken voor alle andere bewo-
ners/parochianen uit onze dorpen die 
in het afgelopen jaar overleden zijn 
en met wie we ons verbonden voelen. 
Op verzoek kan ook de naam van deze 
dierbare bij de gebedsintenties worden 
genoemd.

U kunt hiervoor bellen naar het secre-
tariaat op maandag- en woensdagoch-
tend van 9.00 tot 10.30 uur.

Voorganger is diaken A. van Aarle. Voor-
afgaand aan de viering zal hij de graven 
zegenen op de begraafplaats in Oud 

Ade. Om 18.00 uur bent u welkom in 
de kerk van Oud Ade. Na de viering in 
Rijpwetering zal de diaken de graven in 
Rijpwetering zegenen. Beide begraaf-
plaatsen zijn die avond verlicht.

U bent van harte uitgenodigd voor deze 
Allerzielenviering. Ook als het afscheid 
van uw overleden dierbare niet in de 
kerk maar elders plaatsgevonden heeft, 
bent u welkom bij dit moment van ge-
denken. Na de viering is er koffie en 
thee en gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten.

De pastoraatgroep

Actie Schoenendoos 2022!

Net als voorgaande jaren willen wij ook 
dit jaar weer meedoen aan de actie 
Schoenendoos. 

Zoals u misschien inmiddels weet is 
Actie Schoenendoos een actie die in 
diverse landen georganiseerd wordt, 
waaronder ook in Nederland. Tijdens 
deze actie worden versierde en gevulde 
schoenendozen verzameld en verzon-
den naar kinderen, overal in de wereld, 
die leven in oorlogsgebieden, armoede 
en hongersnood. Het is een unieke ge-
legenheid om iets te kunnen betekenen 

voor kinderen die zo arm zijn dat ze 
waarschijnlijk voor het eerst van hun 
leven een cadeau krijgen!  De afgelo-
pen 27 jaar zijn er in totaal al 1.124.042 
schoenendozen uitgedeeld aan kinde-
ren in Albanië, Angola, Armenië, Benin, 
Bosnië en en Herzegovina, Bulgarije, 
Congo, Costa Rica, Griekenland, Guinee, 
Hongarije, India, Irak, Jemen, Kameroen, 
Kosovo, Letland, Liberië, Malawi, Molda-
vië, Namibië, Pakistan, Polen, Roemenië, 
Servië, Sierra Leone, Tanzania, Togo, 
Oeganda, Oekraïne en Zambia.
Veel kinderen die op de ‘Kinderbrug’ 
naar school gaan doen al jaren mee 
met de actie, maar volwassenen mogen 
uiteraard ook een schoenendoos vullen. 
De inhoud van de schoenendoos mag 
bestaan uit zowel (goede) gebruikte als 
nieuwe spulletjes. Denkt u hierbij aan 
nuttige zaken zoals schoolspullen en hy-
giëne producten, maar ook klein speel-
goed of een knuffel.  Als u het leuk vindt 
om aan deze actie mee te doen dan 

Oud Ade/Rijpwetering

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

Dinsdagmorgen in Oud Ade
4 oktober 9.00 uur Eucharistieviering.  Voorganger is kapelaan B. van Paassen

18 oktober 9.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is pastoor J. Glas.

1 november 9.00 uur Eucharistieviering.  Voorganger is pastoor J. Glas
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kunt u een deelname folder meenemen. 
In de folder staan duidelijk aanwijzingen 
en tips. De folders liggen achter in de 
kerken van Oud Ade en Rijpwetering en 
zijn ook verkrijgbaar bij ondergeteken-
den. Voor elke gevulde schoenendoos 
wordt een bijdrage gevraagd van 5 
euro. Dit bedrag is bestemd voor de 
organisatie- en transport kosten.

Meer informatie over deze fantastische 
actie kunt u vinden op: 
www.schoenendoosactie.nl/
Wat kunnen wij doen voor een kind in 
armoede? Meer dan u denkt! Doe mee 
aan de Schoenendoosactie en tover een 
simpele schoenendoos om tot een kost-
baar geschenk!!

Met vriendelijke groet, 
Toos van der Poel en 
Monique van der Geest

Veel lof en bezoekers 
tijdens de Open 
monumentendag
Ons monument was weer met mede-
werking van veel vrijwilligers in de juiste 
sfeer gebracht. Duurzaam was het 
thema waaraan invulling werd gegeven. 
Uiteraard goed ondersteund door Kaag 
en Braassem promotie is op de 10e sep-
tember hieraan ook uitvoering gegeven. 
90% van onze bezoekers was dan ook 
per fiets naar Rijpwetering gekomen. 
Door de mooie routekaart met stempel-
posten werd je langs alle deelnemende 
monumenten geleid. In onze kerk was 
een expositie van oude muziekstukken 
uit de antieke kist van ‘Zangvereeniging 
Rijpwetering’. Deze schenking uit de 
nalatenschap van Piet Borst (boerderij 
Zwanenburg), deels sacraal deels fri-
vool, oogstte bewondering en verwon-
dering dat dit bewaard is gebleven voor 
nageslacht. Als er personen zijn waar-
van de interesse is opgewekt worden 
ze uitgenodigd voor rubricering. Ook 
de tafel met bidprentjes van onze voor-
vaderen vanaf 1900 was een topstuk, 
namen als Zoetemelk, Borst, van Kins, 
Straathof etc. maakte een directe link 
van verleden naar het heden. Muziek 
verzorgt door de organist op het kerk-

orgel en een optreden van koor Joy gaf 
het thema duurzaam een sprankelend 
geheel. 

De 11 stempels verzameld op de stem-
pelkaart leverde een waardebon op 
voor een volle zak tulpenbollen, zodat 
we in het voorjaar een mooie herinne-
ring hebben aan deze geslaagde zon-
nige tocht op Open Monumentendag.
Muziek en zang zijn duurzaam, ze ont-
trekken nauwelijks tot geen grondstof-
fen aan moederaarde en geven geen 
nadelige afvalstoffen op die vervuilend 
zijn. Wel worden we vrolijk en blij om 
met elkaar te zingen en toeschouwers 
te amuseren. Wilt u ook meezingen de 
volgende keer? Iedere woensdag avond 
is er repetitie om 19.30 uur in de H. 
Bavo te Oud Ade.

Weekblad
Al jaren ligt er iedere week een week-
blad achter in de kerk met het pro-
gramma en bijzonderheden voor de 
komende week, de gebedsintenties en 
andere actuele info.

Het is mogelijk om dit blad via de mail 
te ontvangen. Heeft u interesse, stuur 
dan een berichtje naar het secretariaat 
in Rijpwetering. E-mail: 
rijpwetering_oudade@rkgroenehart.nl

Oud Ade/RijpweteringO.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Lief en leed

Overleden
22 augustus       Greet van Veen – Zandviet 74 jaar
13 september    Arie Rotteveel 48 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker

Ledigen zal ik het glas

tot de laatste druppel

jijzelf reikt het mij aan

maar zeg mij

toon mij

maak je bekend

word als glas doorzichtig

zeg mij

toon mij

wie je bent

wie jij wezenlijk bent –

 

alleen dan kan ik

aan de toekomst zeggen

hoe zinloos

hoe zinvol

het verleden was
 

Oeke Kruythof
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Van de 
beheercommisssie
Vrijwilligerscoördinator
Zoals in elke parochiekern wordt er 
ook bij ons heel veel werk verzet door 
vrijwilligers. Op dit moment zijn er ruim 
300 vrijwilligers actief. Vaak vervullen 
zij meerdere taken.  Het is prachtig om 
met zoveel mensen samen te werken 
en nog mooier is het resultaat van al 
hun werk. Als beheercommissie vinden 
wij het belangrijk dat we aandacht heb-
ben voor iedereen die zich inzet. Die 
aandacht verdelen we met de pasto-
raatgroep. De pastoraatgroep richt zich 
vooral op de ‘inhoudelijke” taken en de 
beheercommissie op de “huishoude-
lijke” taken. 

Vanuit de beheercommissie is John van 
Velzen aangewezen als vrijwilligersco-
ordinator. De vrijwilligerscoördinator is 
voor de vrijwilligers aanspreekpunt voor 
vragen omtrent informatie, bemiddeling, 
ondersteuning en toerusting. Hij is ook 
aanspreekpunt voor parochianen die 
graag iets willen doen in onze geloofsge-
meenschap. Het doel is dat iedere vrij-
williger tot zijn recht komt en het prettig 
heeft in zijn functie. In de komende tijd 
wil John dat vorm geven samen met de 
vrijwilligers. U kunt hem bereiken op tel. 
06-53368895 of via email
bcp_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl 

In memoriam Nic Bakker
Op 19 augustus 2022 is, op 91 jarige 
leeftijd, de heer Nic Bakker overleden. 
De heer Bakker is vele jaren lid geweest 
van het kerkbestuur van onze parochie 
St. Petrus Banden en heeft o.a. een 
grote rol gespeeld in het beheer en uit-
breiding van de begraafplaats en bij het 

bouwen van de familieruimte, mortua-
rium en urnenmuur. Hij heeft dat met 
grote kunde en betrokkenheid gedaan 
en heeft hiervoor ook de Pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice 
gekregen. Wij willen voor zijn werk in 
dankbaarheid nog even stil staan.  Dat 
hij moge rusten in vrede.

Het artikel over de Open monumenten-
dag kunt u teruglezen op de website.

Actie Kerkbalans 2022 

Op het moment van schrijven van dit 
stukje is de stand van de AKB 
€ 94.021,00 en dat is lager dan vorig jaar. 
Deze maand sturen wij een herinnerings-
brief aan u die in de afgelopen jaren iets 
heeft bijgedragen maar nu nog niet. Wij 
hopen dat u ons niet vergeet. Dank aan 
iedereen die al iets heeft bijgedragen.

Uiteraard mag u altijd een bijdrage 
doen voor de activiteiten in uw paro-
chiekern. Dat kan op banknummer 
NL09 RABO 03011 26402 t.n.v. H. Fran-
ciscus BCP R’Veen-OW-NW. 

U kunt ook de QR-code scan-
nen met uw foto-app op uw 
telefoon. 

Opvang Oekraïense 
vluchtelingen
In de pastorie van de Mariakerk wonen 2 
gezinnen afkomstig vanuit Oekraïne. Het 
gaat redelijk goed met ze. Ze zijn heel blij 
met een eigen plekje en raken langzamer-
hand ingeburgerd in onze omgeving. Een 
paar hebben er al werk en de jonge kinde-
ren kunnen af en toe naar de opvang. 
Om de mensen te begeleiden is er een 
‘buddygroep’ actief. Zij hebben bijna da-
gelijks contact met de vluchtelingen en 
begeleiden ze bij alles wat er op hen af-
komt. Via deze weg wil ik de leden van de 
buddygroep complimenteren met wat zij 
doen en daarvoor ook danken. 

Wilt u ook helpen? 
Het is mooi en dankbaar werk. U kunt zich 
melden bij de beheercommissie.

H. Petruskerk en H. Mariakerk Franciscus parochie 

Oude- en Nieuwe Wetering/
Roelofarendsveen
Vieringen in de week in de Petruskerk
Iedere maandag om 07.00 uur eucharistieviering

Iedere dinsdag om 09.00 uur eucharistieviering 
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Duivenoverlast
De Veense duiven zijn dol op de kerktoren 
van de Petruskerk. Wij zijn daar niet blij 
mee. De duiven poep bevuilt de opgang 
naar de kerk. We vegen vóór elke viering 
de straat om de kerkgangers met schone 
voeten binnen te laten komen. Vorig jaar 
zijn er al netten gespannen. Dat blijkt niet 
afdoende. Met de bouwkundige van het 
bisdom hebben we een oplossing bedacht. 
De bovenkant van de toren moet worden 
afgedekt met zink en anti-duiven stekels. 
De steunbalken ook. Tegelijkertijd zal een 
deel van het voegwerk worden aangepakt. 
Er worden offertes opgevraagd en hopelijk 
kan het nog dit jaar worden geregeld.

John van Velzen,secretaris BCP Emanuel

Van de pastoraatgroep
Symposium ‘Verdeeldheid in de maat-
schappij’. Dat is het thema van een 
symposium in de Petruskerk. Sprekers: 
burgemeester Astrid Heystee-Bolt en t.v.-
persoonlijkheid Leo Fijen. Datum: vrijdag 
21 oktober om 19.30 uur. 

Oogstdankdag
De traditionele oecumenische Oogstdank-
viering wordt dit jaar in de Petruskerk 
gehouden op zondag 23 oktober om 
10.00 uur. Het feest staat in het teken van 
dankbaarheid voor alle vruchten die de 
aarde ons heeft  geschonken. Plaatselijke 
boeren, tuinders en volkstuinders zorgen 
voor een breed scala aan bloemen, plan-
ten en groenten. Vrijwilligers maken er 
een mooi geheel van en na afloop 
van de kerkdienst worden de agrarische 
producten gebracht bij zieken en anderen 
die een steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. U bent van harte welkom!

Allerzielen 
Zowel in de Petruskerk als in de Maria-
kerk wordt Allerzielen gevierd met woord 
en gebed; In de Petruskerk op dinsdag-
avond 1 november en in de Mariakerk op 
woensdagavond 2 november. Tijdens de 
plechtigheden zullen overledenen worden 

herdacht en de graven worden gezegend. 
Voor vragen of opmerkingen, laat gerust 
van u horen: pastoraatgroep_
roelofarendsveen@rkgroenehart.nl

Tijdstip rozenkransgebed
Iedere dinsdag begint om 8.45 uur voor 
de viering in de Petruskerk bij de Mariaka-
pel. In oktober willen wij weer, samen met 
u, de rozenkrans bidden op de vrijdagoch-
tenden! Aanvang half tien. U kunt dit thuis 
online meebidden via facebook: Maria-
kapel Oude-Wetering direct of later. Er is 
zoveel gaande in onze wereld. Ons gebed 
is echt nodig! Doet u weer mee?

Dorothé Klein-Verdel

Vrijwilliger aan het woord
Hallo, ik ben Nico Hoogenboom, ge-
trouwd en vader van drie dochters en 
opa van twee kleinzonen. Ik ben 65 jaar 
en sinds kort bestuurslid van de BCP voor 
bouwkundige zaken. In mijn leven heeft 
de kerk altijd een grote rol gespeeld. Als 
zoon uit een gezin van 14 kinderen mag 
het duidelijk zijn dat de katholieke kerk 
onlosmakelijk aan mij verbonden is. Ik 
ben lector geweest, drager, gebedsleider 
en ooit heb ik samen met mijn dochter 
als cantor vieringen opgeluisterd. 

Als jongen heb ik op de toenmalige tech-
nische school in Oude Wetering een tech-
nische opleiding gehad, waardoor ik als 

geschoold timmerman altijd mijn brood 
heb verdiend in de bouw. Ik hoop, dat 
ik als bestuurslid iets kan beteken voor 
het behoud van de kerkgebouwen. Dat 
is een behoorlijke uitdaging. Ik heb, net 
als vele andere Veenders op mijn netvlies 
nog het beeld staan hoe de spits van de 
toren van de oude Petrus Banden kerk 
werd getrokken. De kerk was snel weg. 
Helaas is het tegenwoordig geen vreemd 
bericht meer als er ergens weer een kerk 
verdwijnt, hoe pijnlijk dat ook is. Toch 
blijft het voor mij bovenaan staan dat ik 
nooit een boeiender verhaal heb gelezen 
dan het verhaal over het leven van Jezus 
Christus. Ik hoop daarom dat de kerk er 
nog lang mag zijn om over dit verhaal te 
horen en om samen te komen. 

Nico Hoogenboom

Gerarduskalender 2023
De kalender is bedoeld om elke dag goed 
te kunnen beginnen. De spreuk op de 
voorkant en de moppen, de puzzels en 
informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel. 
De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit 
klooster Wittem worden georganiseerd. 
U kunt de kalender bestellen/afhalen 
bij mevrouw C. van Beek, Kerkweg 18, 
2371 CG Roelofarendsveen, telefoon 071-
3310315. of bij het secretariaat tijdens de 
openingsuren. Kosten € 9.00.

Medewerkers secretariaat

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

Lief en leed

Overleden
06 augustus  Gerardus Adrianus Maria Opdam 67 jaar
12 augustus  Jan Hendrik Jacobus Delwel  88 jaar
17 augustus  Joanna Cornelia Petronella Koek – Bakker 96 jaar
19 augustus  Nicolaas Maria Jacobus Bakker 91 jaar
22 augustus  Gerarda Lena van Veen – Zandvliet 74 jaar
26 augustus  Engelina Apolonia Maria Bouwmeester 81 jaar
02 september Cornelia Ignatia Maria Bollen – Rodewijk 95 jaar
02 september Wilhelmus Johannes van der Wereld 81 jaar
03 september Hendrika Frederik Cornelus Brand 75 jaar
06 september Leonardus Petrus Hoogervorst 95 jaar

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Missiezondag 23 oktober, 
Kibera, Nairobi

In de hoofdstad Nairobi leeft zo’n 60 procent van de stadsbe-
volking op slechts een twintigste deel van de oppervlakte van 
de stad. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier 
dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft 
stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. 
Hygiëne is een groot probleem. 

De ellende en uitzichtloosheid zijn echter slechts één kant van 
de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar 
helpen waar het nodig is.

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleen-
staande moeder van drie kinderen zorgt ook voor zes pleegkin-
deren, die anders op straat leven. 

Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters 
al vele jaren in Kibera en heeft microkredietgroepen opgezet 
voor vrouwen. 

Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen. Voor hen 
en veel andere mensen is Kibera hun thuis.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera. Help mee! 
Geef in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw 
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmis-
siemaand.

Het noodfonds Nieuwkoop ONE?
Het is niet gemakkelijk van een minimum inkomen of van een 
uitkering rond te komen. De kosten van het levensonderhoud 
en de vaste kosten blijven stijgen. Steeds vaker komt het voor 
dat mensen niet meer in staat zijn de meest noodzakelijke uitga-
ven te doen. De overheid heeft wetten en regelingen om men-
sen met financiële problemen te helpen. Toch kan het gebeuren 
dat deze regelingen geen of onvoldoende oplossingen bieden. 

Voor dit soort situaties hebben de gezamenlijke kerken in 
Nieuwkoop in 2017 het initiatief genomen om een noodfonds 
op te richten.

Missie
Het noodfonds is er voor alle inwoners van de burgerlijke ge-
meente Nieuwkoop die in een acute financiële noodsituatie 
verkeren of dreigen te raken. Als voorliggende voorzieningen 
niet toereikend zijn, bieden wij hulp; 'helpen waar geen helper 
is'. Daarnaast leveren wij een bijdrage om bij deze mensen, 
het leven structureel op orde te brengen. Het noodfonds geeft 
vanuit het oogpunt van christelijke naastenliefde invulling aan: 
Omzien Naar Elkaar (O.N.E.). 

Om welke hulp gaat het?
Noodfonds Nieuwkoop ONE kan incidenteel een kleine finan-
ciële bijdrage leveren. In beginsel wordt het geld gegeven als 
lening, tenzij duidelijk is dat terugbetaling niet mogelijk is. Dan 
kan de lening een gift worden. Als de situatie acuut is kan de 
hulp snel beschikbaar komen. De hulp wordt gegeven zonder 
onderscheid naar sekse, ras of afkomst, geaardheid of gods-
dienst. 

Voor de kinderen binnen de gemeente Nieuwkoop proberen 
wij zoveel mogelijk mee te doen met de acties van Nationaal 
fonds kinderhulp. Zij organiseren regelmatig acties zoals ‘Actie 
Pepernoot’, om ouders te helpen met de aanschaf van een 
cadeau voor 5 december. 

Het fonds wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteu-
ning van kerkelijke, oecumenische en charitatieve instellingen 
en verder subsidies en donaties. Het fonds werkt uitsluitend 
met vrijwilligers. 

Schuldhulpmaatje 
Samen met SchuldHulpMaatje starten noodfonds ONE in 
oktober 2022 SchuldHulpMaatje Nieuwkoop op. Geldzorgen 
veroorzaken zoveel stress dat ze het overzicht over hun geld-
zaken verliezen. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van 
de post kan emotioneel te belastend worden. En zo raken ze 
steeds verder in de problemen. Geld geven heeft dan niet 
altijd zin, veel effectiever is begeleiding door een deskundige 
en goed opgeleide vrijwilliger. Schuldhulpmaatje Nieuwkoop 
zet getrainde maatjes in om alle inkomsten, uitgaven en onbe-
taalde rekeningen op een rij te zetten en helpt bij het maken 
van afspraken om schulden af te gaan lossen. 

Op de website www.noodfondsnieuwkoopone.nl kan men zich 
melden als men gebruik wil maken van het noodfonds. Als u 
iemand wilt aanmelden die hulp nodig heeft kan dat ook via 
deze website. Tevens is er een 'noodtelefoon' nr. 06 41 05 00 
75 waar een boodschap ingesproken kan worden. Een sms-of 
whats app bericht kan ook via dit nummer worden verzonden.

Namens Noodfonds Nieuwkoop ONE
Harriët Brouwer

OMZIEN naar de ander  

Verdieping

Vieren

Lief een Leed

Omzien

Anker
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Symposium

“De verzuiling is dood, 
leve de verzuiling!”

vrijdag 21 oktober 2022

federatie
C L A R A & F R A N C I S C U S

federatie
C L A R A & F R A N C I S C U S

Astrid Heijstee-Bolt | Groningen

SSiinnddss  33  nnoovveemmbbeerr  22002211  iiss  zziijj  bbuurrggeemmeeeesstteerr  vvaann  KKaaaagg  eenn  
BBrraaaasssseemm..  ZZiijj  ssttuuddeeeerrddee  bbeessttuuuurrsskkuunnddee  aaaann  ddee  

UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee..  DDaaaarrnnaa  wwaass  zziijj  wweerrkkzzaaaamm  bbiijj  ddee  
oovveerrhheeiidd  ((ggeemmeeeennttee  AAllmmeerree  eenn  DDeenn  HHaaaagg))  eenn  eeeenn  

aaddvviieessbbuurreeaauu  ((VVKKZZ  vvaassttggooeedd--  eenn  ggeebbiieeddssoonnttwwiikkkkeelliinngg  
iinn  BBiilltthhoovveenn))..  VVaannaaff  22001111  hhaadd  zziijj  eeeenn  pprroojjeeccttbbuurreeaauu  oopp  

hheett  ggeebbiieedd  vvaann  vvaassttggooeedd--  eenn  ggeebbiieeddssoonnttwwiikkkkeelliinngg  
((eeeennmmaannsszzaaaakk))..  AAssttrriidd  HHeeiijjsstteeee  wwaass  nnaammeennss  ddee  WWeeeessppeerr  

SSttaaddss  PPaarrttiijj  vvaannaaff  1155  mmeeii  22001144  wweetthhoouuddeerr  eenn  11ee  
llooccoobbuurrggeemmeeeesstteerr  vvaann  WWeeeesspp..

Leo Fijen | Halfweg

IIss  eeeenn  NNeeddeerrllaannddss  hhiissttoorriiccuuss  eenn  jjoouurrnnaalliisstt..  HHiijj  wwaass  ssiinnddss  22001144  
hhooooffdd--rreeddaacctteeuurr  jjoouurrnnaalliissttiieekk  eenn  lleevveennssbbeesscchhoouuwwiinngg  vvaann  KKRROO--
NNCCRRVV..  TToott  eeiinndd  ddeecceemmbbeerr  22001155  wwaass  hhiijj  hhooooffdd  vvaann  ddee  oommrrooeepp  

RRKKKK..  LLeeoo  FFiijjeenn  iiss  pprreesseennttaattoorr  vvaann  hheett  KKRROO--pprrooggrraammmmaa  
““GGeellooooffssggeesspprreekk””,,  iieeddeerree  zzoonnddaaggoocchhtteenndd,,  vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  ddee  
eeuucchhaarriissttiieevviieerriinngg..  OOpp  11  jjuullii  22001166  wweerrdd  FFiijjeenn  ddiirreecctteeuurr  vvaann  ddee  

kkaatthhoolliieekkee  uuiittggeevveerriijj  AAddvveenniiaatt..  HHiijj  bbeehhoouuddtt  eeeenn  aaddvviisseerreennddee  eenn  
rreepprreesseennttaattiieevvee  ffuunnccttiiee  bbiijj  ddee  oommrrooeepp..  OOpp  2244  jjuunnii  22001177  kkrreeeegg  

FFiijjeenn  ddee  oonnddeerrsscchheeiiddiinngg  vvaann  rriiddddeerr  iinn  ddee  OOrrddee  vvaann  SSiinntt--
GGrreeggoorriiuuss  ddee  GGrroottee  uuiittggeerreeiikktt  aallss  ddaannkk  vvoooorr  zziijjnn  jjaarreennllaannggee  

wweerrkkzzaaaammhheeddeenn  vvoooorr  ddee  RRoooommss--KKaatthhoolliieekkee  KKeerrkk..

Petruskerk, Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
Vrijdag 21 oktober 2022 van 19.00 - 22.15 uur

Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 
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Spraakwater
van en vóór ouder en kind

Fransiscus van Assisi werd rond 1181 
geboren. Zijn vader was een rijke za-
kenman die lakenhandelaar was. Fran-
siscus wilde liever ridder worden. Na 
herstel van een ernstige ziekte, ging hij 
op pelgrimstocht. Hij verliet het rijke 
leven van zijn jeugd en trok zich terug 
in een afgelegen grot bij Assisi. Hij werd 
door zijn vader onterfd en leefde onder 
de armen.

Fransiscus gaf niet alleen om mensen, 
maar hield ook erg van de natuur en 
van dieren. Er wordt zelfs verteld dat hij 
sprak met dieren! Hij zei tegen een wolf 
dat hij geen mensen mocht opeten 
en sprak met vogels. De vogels 
kwamen allemaal om hem 
heen zitten.

Dierenbeschermers 
vonden het in 1929 
hoog tijd dat er 
een dag kwam 
om stil te staan bij 
dierenwelzijn. Toen 
hebben zij 4 oktober, de 
sterfdag van Fransiscus 
van Assisi, uitgeroepen tot 
dierendag. In 1930 was het 
voor het eerst officieel werelddie-
rendag op 4 oktober.

Franciscus ligt begraven in Assisi, 
in Italie, in de Sint-Franciscus-
basisliek.  Je kunt deze basiliek 
bezoeken als je toevallig in de 
buurt bent…

Franciscus heeft drie kloosterordes 
gesticht die nu nogsteeds bestaan. Mis-
schien heb je wel eens gehoord van de 
Clarissen of de Franciscanen? Dit zijn 
broeders en zusters die in een klooster 
wonen. De derde orde is later gesticht, 
de Franciscaanse Seculieren. 

Op zondag 9 oktober is er in Langeraar 
een viering met dierenzegen. Neem je 
huisdier mee naar de kerk waar alle 
dieren na een korte viering gezegend 
worden. Daarna is er nog van alles te 
doen op het kerkplein. De viering begint 
om 14.00 uur.

De herfst lijkt begonnen buiten, afgelopen dagen zag ik een aantal keer een regenboog. Precies waar de 
vórige spraakwater over ging. Tijdens het bedenken van de thema’s voor deze rubriek had ik bedacht de 
maand oktober over dierendag zou moeten gaan. En dat vind ik een leuk thema! Ik hou van dieren! Wij zeggen 
hier wel eens dat het voor onze hond Boris elke dag dierendag is. Lekker wandelen, mee werken (hij is ook 
een therapiehond) lekkere kluifjes en nooit hoeven opruimen (hoewel hij wel zijn speelgoed kán opruimen) 
Weet jij waar dierendag precies vandaan komt? En waarom het op 4 oktober is? In deze spraakwater kun je 
het allemaal lezen!

Door Saskia van de Ven-Vink

Dierendag

Dierendag is echt voor alle dieren.

Dus moet je ook voor ieder dier iets 

doen geef de kwam gewoon een 

flinke knuffel en geef die dikke 

kakkerlak een zoen.

Ga de pissebedden even aaien

Laat de spinnen spelen in je haar

laat de mug je rustig even prikken

En zet straks voor de rat wat 

lekkers klaar, laat alle wespen maar 

eens lekker steken en lach maar om 

een kleine vlooienbeet

want dierendag is echt voor alle 

dieren dus zorg ervoor dat je geen 

dier vergeet!

Marianne Busscher 
en Ron Schröder

Kijk je wel eens op onze 
facebookpagina?

facebook.com/samenstromenspraakwater
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HH. Petrus- & Pauluskerk  
Aarlanderveen

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
1 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• Gebedsleider 

zondag 
2 oktober

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas 

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

zaterdag
8 oktober

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

zondag 
9 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Byzantijnskoor
• P.Peelen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• J. Glas  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta libre
• J. Glas 

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

zaterdag 
15 oktober

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas 

zondag 
16 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen  

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

zaterdag 
22 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

zondag 
23 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J . van der Bie  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
A. Beenakker  

zaterdag 
29 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantorij
• parochiaanvoorganger
 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Scola
• Gregoriaanse viering
• B. van Paassen

zondag 
30 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• C. van der Sman
 

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

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

Dinsdag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• B. van Paassen
 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantabo
• H. van de Reep

Woensdag
2 november 
Allerzielen

19.00
• Gebedsviering
• Cantorij
• H. van de Reep

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• J. Glas

19.00 uur
• Gebedsviering
• B. van Paassen
 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Revival
• A. van Aarle

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur.

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. CLARA PAROCHIE ROOSTER H. CLARA PAROCHIE

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

H. Adrianuskerk  
Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk 
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk 
Nieuwveen

H. Martinuskerk 
Noorden

H. Johannes Geboortekerk 
Zevenhoven

zaterdag 
1 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Caecilia
• Gebedsleider 

zondag 
2 oktober

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

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• J. Glas 

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

zaterdag
8 oktober

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

zondag 
9 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Byzantijnskoor
• P.Peelen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• J. Glas  

10.00 uur
• Oecumenische viering
• H. van de Reep  

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Canta libre
• J. Glas 

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

zaterdag 
15 oktober

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

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Revival
• J. Glas 

zondag 
16 oktober

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Lords Voice
• B. van Paassen 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• B. van Paassen  

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

zaterdag 
22 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Gebedsleider 

zondag 
23 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• J. Glas 

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Koffie na de viering
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J . van der Bie  

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Koffie na de viering
A. Beenakker  

zaterdag 
29 oktober  
Allerheiligen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantorij
• parochiaanvoorganger
 

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Scola
• Gregoriaanse viering
• B. van Paassen

zondag 
30 oktober  
Allerheiligen

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• B. van Paassen

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• C. van der Sman
 

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

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

Dinsdag 
1 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• B. van Paassen
 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantabo
• H. van de Reep

Woensdag
2 november 
Allerzielen

19.00
• Gebedsviering
• Cantorij
• H. van de Reep

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• J. Glas

19.00 uur
• Gebedsviering
• B. van Paassen
 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Revival
• A. van Aarle

wekelijks Iedere woensdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

Iedere donderdag eucharistieviering 
om 9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur.

Eens in de twee weken op vrijdag 
eucharistieviering om 9.00 uur

 

OKTOBER 2022

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
1 oktober

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• gezamenlijke koren
• B. van Paassen 

zondag 
2 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. van Paassen 

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

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

zaterdag 
8 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
9 oktober

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

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

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

zondag 
16 oktober

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Gebedsleider 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Ankerviering
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
22 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• H. de Groot  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

zondag 
23 oktober

10.00
• Oecumenische viering
• Little Stars
• Oogstdankdag  Viering in de Spreng
• M. Hoogenbosch en ds. C. Jonkheer 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas  

zaterdag 
29 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag 
30 oktober  
Allerheiligen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• C. van der Sman
 

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• In Between
• Koffie na de viering  
• M. Hoogenbosch

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

Dinsdag 
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas
 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• koffie na de viering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch
 

Woensdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• M. Hoogenbosch
 

19.00 uur
• Gebedsviering
   Let op:  Deze viering is in de Mariakerk
• Cadans
• J. van der Bie

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

 

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

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

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

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

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

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE

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

H. Petruskerk 
Roelofarendsveen 

O.L.V. Geboortekerk  
Rijpwetering 

H. Bavokerk  
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk  
Hoogmade

zaterdag 
1 oktober

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• gezamenlijke koren
• B. van Paassen 

zondag 
2 oktober

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Faith
• B. van Paassen 

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

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

zaterdag 
8 oktober

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• B. van Paassen 

zondag 
9 oktober

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

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

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

zondag 
16 oktober

11.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• Gebedsleider 

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Ankerviering
• J. Glas + M. Hoogenbosch 

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

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

zaterdag 
22 oktober

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• H. de Groot  

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas  

zondag 
23 oktober

10.00
• Oecumenische viering
• Little Stars
• Oogstdankdag  Viering in de Spreng
• M. Hoogenbosch en ds. C. Jonkheer 

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Enjoy
• J. Glas  

zaterdag 
29 oktober 
Allerheiligen

19.00 uur
• Eucharistieviering
• J. Glas

zondag 
30 oktober  
Allerheiligen

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• St. Caecilia
• C. van der Sman
 

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• In Between
• Koffie na de viering  
• M. Hoogenbosch

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

Dinsdag 
1 november  
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas
 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• koffie na de viering
• A. van Aarle 

19.00 uur
• Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• M. Hoogenbosch
 

Woensdag 
2 november 
Allerzielen

19.00 uur
• Gebedsviering
• M. Hoogenbosch
 

19.00 uur
• Gebedsviering
   Let op:  Deze viering is in de Mariakerk
• Cadans
• J. van der Bie

wekelijks Iedere donderdag eucharistieviering 
om 19.00 uur

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

Een keer per twee weken 
eucharistieviering op dinsdag 
om 9.00 uur

 

 ROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIEROOSTER H. FRANCISCUS PAROCHIE OKTOBER 2022

Wat wij lezen op de zondagen in 
oktober 

2 oktober
27e zondag
eerste lezing: 188 eerste lezing: 
Hab. 1, 2-3; 2, 2-4
tussenzang: Psalm 95
tweede lezing: 2 Tim. 1, 6-8. 13-14
evangelie: Lc. 17, 5-10

9 oktober
28e zondag
eerste lezing: 2 Kon. 5, 14-17
tussenzang: Psalm 98
tweede lezing: 2 Tim. 2, 8-13
evangelie: Lc. 17, 11-19

16 oktober
29e zondag
eerste lezing: Ex. 17, 8-13
tussenzang: Psalm 121
tweede lezing: 2 Tim. 3, 14-4, 2
evangelie: Lc. 18, 1-8

23 oktober 
30e zondag 
eerste lezing: Sir. 35, 12-14. 16-18
tussenzang: Psalm 34
tweede lezing: 2 Tim. 4, 6-8. 16-18
evangelie: Lc. 18, 9-14

30 oktober 
31e 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

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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Tilburgs Byzantijns koor
Liturgie volgens de Slavisch Byzantijnse ritus

In de HH. Petrus en Pauluskerk te Aarlanderveen vindt op 
zondag 9 oktober om 11.15 uur een viering plaats van de 
'Goddelijke Liturgie van onze Heilige Vader Johannes Chry-
sostomos' volgens de Slavisch Byzantijnse ritus.
De gezangen worden verzorgd door het Tilburgs Byzantijns 
Koor onder leiding van dirigent Sil van den Hout.
Celebrant is vader Peter Peelen.

Omdat Oosterse liturgieën tot het erfgoed van de katholieke 
kerk behoren, kunnen wij deze ook in onze kerken vieren. 
Hierdoor kunnen wij ervaren, hoe onze Oosterse medechris-
tenen hun geloof beleven. 

Een viering volgens de Slavisch Byzantijnse ritus duurt gemid-
deld anderhalf uur.
Deze Byzantijnse viering past in het programma van de paro-
chie rond het 125 jarig bestaan van de kerk. 
In de Slavisch Byzantijnse ritus zijn mystiek en symboliek 
sterk verweven. Het geheim van het geloof wordt gevierd 
te midden van de gelovigen omringd door Iconen, die met 
bloemen en kaarsen worden vereerd. Regelmatig komt de 
voorganger naar voren om de iconen te bewieroken. De glans 

van de liturgische kleding en de liturgische voorwerpen weer-
spiegelt een hemelse werkelijkheid, waarin de gelovige even 
mag deelnemen. Een luisterrijke liturgie, want voor de Aller-
hoogste is het mooiste niet mooi genoeg. 

In deze liturgie weerspiegelt zich ook de ziel van een volk. 
In de liturgische muziek, klinkt vreugde, hoop, verlangen en 
droefheid door. Gezien vanuit historisch perspectief zijn o.a. 
duldzaamheid en lijdzaamheid karakteristiek voor de Slavi-
sche volkeren. Voor hen, door de geschiedenis heen haast 
ononderbroken onderdrukt, is de kerk een plaats waar zij 
direct aan God kunnen vragen om ontferming. Ook nu is ge-
weld en onderdrukking helaas de daagse werkelijkheid voor 
de mensen in Oekraïne. 

De liturgie volgens de Slavisch Byzantijnse ritus blijkt velen 
aan te spreken. Vooral de mystieke sfeer, doorweven met 
symbolische verwijzingen, leidt gemakkelijk tot een vorm van 
bezinning. Iemand zei ooit na afloop van de liturgie:
“Even voelde ik me tijdloos. Waar ik precies was met mijn ge-
dachte kan ik niet zeggen, maar absoluut in een goede sfeer”.

Het Tilburgs Byzantijns Koor wil deze viering graag besluiten 
met een feestelijk 'mnogaja ljeta' – nog vele jaren – voor de 
parochie en zeker ook met 'Molytva za Ukrainu' een bede om 
Gods bescherming voor Oekraïne.

Algemeen
Clara & Franciscus  Algemeen 

Bedevaart Kevelaer augustus 2022

Foto's: Bisdom Rotterdam
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Clara en Franciscus federatie

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

 HH Clara en Franciscus parochiefederatie

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

Colofon

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

Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf, 
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. 8 (november 2022) kunt u uiterlijk op  
10 oktober aanleveren bij uw lokale redactie.  
Het blad verschijnt omstreeks 28 oktober

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

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

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

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

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

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

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

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe 
Wetering - H. Petruskerk -   
Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen
- Mariakerk - Pastoor Onelplein 1,
2371 EZ Roelofarendsveen
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

SAMEN 
onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

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

Voor afspraken over biechtgesprek:
Pastoor Glas      Kapelaan van Paassen
06-17272318     06-30678369
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JONGEREN
De Wereld Jongerendagen 
kortom de WJD
Eerst even stukje over mezelf, mijn naam is Stefan 27 
jaar en ben betrokken bij de Clara en Franciscus paro-
chie via jongerenkoor Faith! en Prego. Daarnaast ben 
ik al een aantal keer meegereisd met de Stap mee Op 
reis, welke ook dit jaar weer werd georganiseerd van-
uit de parochie. In 2016 ben ik samen met een aantal 
andere parochianen naar de Wereld jongerendagen in 
Krakau geweest. Komend jaar vinden de Wereld jonge-
rendagen plaats in Lissabon Portugal.

De Wereld Jongerendagen zijn in 1984 in het leven geroe-
pen door Paus Johannes Paulus II. De paus heeft de jon-
geren uitgenodigd om samen het geloof te beleven. Ook 
jongeren zijn belangrijk in het geloof. Zij zijn immers de 
toekomst. 

Vanuit de hele wereld komen jongeren bij elkaar. Van Dui-
zenden tot enkele miljoenen. Vanuit mijn ervaring kan ik 
zeggen dat het zeer indrukwekkend is om zoveel mensen 
op 1 plek te zien. Vooral de sfeer is bijzonder tijdens de 
WJD, Iedereen is vrolijk en leert veel mensen van andere 
gebruiken en culturen kennen. 

De WJD wordt eigenlijk eens in de 3 jaar georganiseerd, 
de laatste was in 2019 in Panama maar vanwege corona is 
Lissabon nu uitgesteld tot 2023. De WJD vindt om en om 
in Europa en buiten Europa. Zo zijn er edities in Keulen, 
Rio de Janeiro, Krakau, Sydney, Madrid en nog veel meer 
steden. 

Het bisdom Rotterdam organiseert van 22 juli tot en met 
8 augustus 2023 in samenwerking met een aantal andere 
bisdommen de reis van Nederland naar Lissabon Portugal. 
We zullen met een bus op reis gaan en vele mooie plekken 
en bedevaartsoorden bezoeken. 

De reis naar Lissabon toe is zeker al de moeite waard om 
mee te maken. Je leert een nieuwe groep mensen ken-
nen en leert ook jezelf beter kennen. Al met al een mooie 
levenservaring die je voor de rest van het leven mee mag 
dragen. 

Stefan Turk

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

GEBED
WERELDJONGERENDAGEN 

LISSABON 2023

Onze-Lieve-Vrouw van de Bezoeking,
opgestaan en haastig op weg gegaan
naar het bergland om Elisabeth te ontmoeten,
wil jij ons leiden naar alle mensen?
Alle mensen, wachtend op een levend Evangelie:
Jezus Christus, je Zoon en onze Heer!

Wij zullen op weg gaan,
met haast, zonder afl eiding, 
zonder vertraging, 
bereidwillig en met vreugde.

Wij zullen op weg gaan, vredevol, 
want wie Christus in vrede draagt, 
wordt vredesgezant.


