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Clara & Franciscus federatie

FRANS & KLAAR

Van de redactie
Voor u ligt de novembereditie van de Samenstromen. Een stille maand, vol
verwachting naar advent en kerst. De jaarlijkse Adventsactie wordt in deze editie
al aangekondigd. En we starten de novembermaand met activiteiten rondom
Allerzielen in verschillende parochiekernen. Deze maand is er ook veel aandacht
voor vernieuwing en verandering. Zo kunt u bij ‘Parochiefederatie’ lezen over het
winterrooster in verband met de hoge energiekosten en de verandering van opzet,
inhoud en frequentie van de Samenstromen in 2023.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
Namens de centrale redactie,
Sonja van Smoorenburg-Kuijf en Marieke van Gelderen
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We zijn op bedevaart geweest naar
Lourdes. Weer een geweldige ervaring.
U leest er over op de Nieuwkoopse
pagina’s. Op het heiligdom aan de
overkant van de Gave, de rivier die
door Lourdes stroomt en al een aantal
keren voor ernstige wateroverlast heeft
gezorgd, staan kaarsenhuisjes waarin je
een kaars kunt neerzetten en branden
voor Maria. De kaars is het symbool
van je gebed en vroeger stonden in de
oude kaarsenhuisjes in allerlei talen
dan ook de tekst “Deze kaars zet mijn
gebed verder”. Nu staat die tekst er
jammer genoeg niet meer, maar het
zijn nu mooie huisjes tegenover de
grot waar Maria is verschenen aan
Bernadette Soubirous in 1858. Er gaat
wel eens iets mis in Lourdes behalve de overstromingen van de Gave waarbij
zelfs de ondergrondse basiliek onder water is gelopen. Vorig jaar zijn drie van die
mooie huisjes afgebrand. Waarschijnlijk een constructiefoutje want de wind giert er
doorheen. Het zijn trekgaten en als je daar kaarsen in zet dan kun je er op wachten.
Inmiddels is er iets op gevonden, want er branden in de overgebleven huisjes weer
veel kaarsen voor Maria. Je kunt ze in alle maten krijgen. Sommige mensen denken
dat hoe groter de kaars is hoe mooier je gebed of hoe meer je Maria een plezier
doet. Dat mag je natuurlijk denken, maar volgens mij telt het kleinste kaarsje net zo
mee als de grootste. Toch keken wij verbaasd naar een kaars die zo groot was dat
je je armen er maar net omheen kon doen en in de lengte boven je hoofd uit stak.
Hij kostte € 500! Niet onlogisch, want het is veel werk. Toch heeft zo’n grote kaars
ook maar één vlammetje, net zoals de kleinste van nog geen vijfentwintig cent. Hij
brandt natuurlijk wel langer, maar of je gebed er bij ook zoveel langer is? Dan mag
je wel een maand lang bidden.
Gelukkig zal Maria niet kijken naar de grootste of de duurste kaars, maar naar de
intentie waarmee hij is opgestoken. In de Hemel telt rijkdom niet!

Coverfoto: Stockfoto Canva

Rob Aupers
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Clara & Franciscus Pastoraal

Wij zijn de tijden
gelucht haalden we adem: we kunnen
terug naar normaal.
Maar aan de andere kant hebben alle
kerken in Nederland veel verloren.
Want is het wel normaal geworden? We
kunnen weer vieren, maar niet iedereen
vond de weg terug naar de kerk. Af en
toe hebben we nog last van een kleine
uitbraak en moeten er activiteiten afgelast worden.
En in de komende winter zal het weer
niet gewoon zijn. Europa staat door de
oorlog in Oekraïne in brand. Ons hart
gaat uit naar mensen daar en vluchtelingen hier. Maar de oorlog heeft ook
nog een ander gevolg voor ons. De
energieprijzen zijn torenhoog. De regering heeft besloten om huishoudens te
helpen die last te dragen. Maar kerken
vallen niet onder die regeling. Stoken
wij ons warm en arm? Dat probleem
oplossen is een uitdaging voor onze
parochiebesturen.

De tijd vliegt. Deze maand is het
zes jaar geleden dat ik hier kwam
werken. Het was een hernieuwde
kennismaking. Ooit was ik als
pastoraal werkster in twee parochies begonnen. Later werd ik
geestelijk verzorger in verschillende verpleeghuizen en werkte
ik bij het bisdom. Dat waren
boeiende jaren. Maar na verloop
van tijd ging ik het ‘gewone’ pastoraat missen. Ik wilde weer met
mensen van allerlei leeftijden
werken, alle jaarfeesten met hen
vieren en met hen meeleven in
voor- en tegenspoed. Gewoon samen kerk-zijn. En de eerste jaren
hier was dat ook zo.
En toen kwam Corona. Toen was niets
meer gewoon. Van de een op de andere
dag ging alles op slot. Het hele leven

stond op z’n kop. En in de parochie
moesten we onszelf opnieuw uitvinden.
Hoe kun je vieren als er niemand in de
kerk zit? Hoe kunnen voorkomen dat
we elkaar kwijtraken en ook nog omzien
naar de meest kwetsbare parochianen?

Zes jaar geleden wilde ik het gewone
kerkleven met mijn werk dienen. Maar
het is steeds anders omdat de tijd waarin wij leven steeds anders is. En al die
veranderingen vragen om levenskunst
en vertrouwen op God.

De techniek kwam ons gelukkig te hulp.
Door de streamingsdienst kunt u nog
steeds de Eucharistieviering via tv of
computer op afstand zien. Toen we
niet naar kwetsbare mensen op bezoek
konden, pakten we de telefoon hen om
te bellen. We begonnen zelfs een Alphacursus online via de computer en het
bleek nog te werken ook! We maakten
van de gezamenlijke Adventsmaaltijd
een bezorgpakket en voor Pasen een
broodpakket. Er kwam veel creativiteit
in de parochie los in kleine en grote
acties om elkaar niet te verliezen.

Ik zie dat bij kerkvader Augustinus. Hij
was een bisschop in Noord-Afrika. In
zijn tijd stortte het grote, machtige Romeinse Rijk in. Een grote schok voor zijn
parochianen. Daarom schreef hij: “Het
zijn slechte tijden! het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste.
Maar ik zeg: laten we liever goed leven,
dan worden de tijden vanzelf goed. Wij
zijn de tijden. En zoals wij zijn, zo zijn de
tijden."

Door de vaccinaties konden we in verschillende stappen weer naar normaal
kerk-zijn terug. Het was heerlijk om
weer bij elkaar te komen voor vieringen,
koffiedrinken, barbecues, gespreksgroepen, bedevaarten en katechese. Op-

Aan deze woorden houd ik mij – te
midden van alles wat steeds anders is –
vast. Want zo schrijft Augustinus: “God
draagt ons, en niet wij Hem. Hij weet
hoe Hij zijn schepping moet besturen.
Doe wat hij ons vraagt, en hoop op wat
Hij belooft.”
Pastor Heleen van de Reep
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Clara & Franciscus Parochiefederatie
Maatregelen i.v.m. hoge
energiekosten

volgende Samenstromen zullen we dan laten weten hoe het
‘winterrooster’ er concreet uit gaat zien.
Ik hoop van harte dat ik op uw hulp en begrip mag rekenen.
Pastoor Jack Glas

Nieuws vanuit de Stuurgroep
Missionaire Parochie

Het is een onderwerp dat ons allemaal bezighoudt: de hoge
energiekosten. En ja: ook wij als parochiefederatie ontkomen er
niet aan. Eind dit jaar loopt het gezamenlijke contract af en voor
volgend jaar hebben we te horen gekregen dat we rekening
moeten houden met een energierekening die 3 tot 4x zo hoog
zal zijn.
Enerzijds proberen we natuurlijk zuiniger om te springen
met energie. Daarvoor wil ik ook uw hulp vragen. Als we
allemaal zorgvuldig omgaan met de verwarming en verlichting,
maken we al een grote stap! Daarnaast weten we heel goed
dat het verwarmen van de kerkgebouwen een kostbare
aangelegenheid is. Zeker in relatie met het soms tegenvallende
kerkbezoek ontkomen we er niet aan om maatregelen te
nemen. Wat betreft de weekvieringen en koorrepetities willen
we in iedere kern naar een oplossing zoeken waarbij we
voorkomen dat het kerkgebouw verwarmd moet worden.
Met betrekking tot de weekendvieringen hebben we er met
de beide parochiebesturen voor gekozen om vanaf januari
een ‘winterrooster’ in te voeren. Concreet betekent dit dat het
aantal vieringen zal verminderen, en er dus niet meer ieder
weekend in iedere kern een viering zal zijn. De vieringen die
er wel zijn, zullen allemaal eucharistievieringen zijn. Ook gaan
we door met het streamen van een eucharistieviering op
zondagmorgen om 9.15 uur via tv.rkgroenehart.nl.
Teamleden, die nu voorgaan in de gebedsvieringen, zullen
dan ofwel de eucharistievieringen inhoudelijk versterken,
ofwel meer energie en tijd besteden aan pastorale projecten,
bijvoorbeeld in het kader de ‘Missionaire Parochie’ en de Alpha.
De komende tijd zal er over het rooster overlegd worden
met pastoraatgroepen en beheercommissies. In de
4
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Op het moment van dit schrijven wachten we in de
stuurgroep met spanning af of de subsidieaanvraag voor de
praisevieringen zal worden toegekend. We hopen snel groen
licht te krijgen zodat we met dit project aan de slag kunnen.
Praisevieringen zijn vieringen met een hele andere opzet dan
we gewend zijn. De muziek, enthousiaste liederen waarin God
geprezen wordt, speelt een hoofdrol. Dat is ook de reden dat
we hiervoor een praiseband willen oprichten.
Met deze vieringen hebben we ook mensen iets te bieden die
behoefte hebben aan wat meer beweging en levendigheid in de
kerk. Ben je benieuwd naar hoe zo’n viering in elkaar zit? Zou je
wellicht willen helpen bij het organiseren? Ben je muzikaal en
wil je graag op die manier bijdragen? We horen graag van je via:
stuurgroep@rkgroenehart.nl
Verder zijn we bezig met een vervolgtraject voor de mensen
die Alpha hebben gedaan. Aan het einde van een serie
bijeenkomsten is een veel gehoorde vraag: en nu? Kunnen we
doorgaan? Dat is een vraag die we graag met een volmondig
‘ja’ willen beantwoorden. Zo beginnen we binnenkort met het
project ‘Sycamore’: een serie bijeenkomsten over ons geloof en
hoe dit relevant is voor ons leven nu. Speciaal voor de mensen
die Alpha hebben gedaan. Dinsdagavond 8 november is er een
informatieavond in Leimuiden, zie voor meer informatie de
website https://rkgroenehart.nl/
Daarnaast zijn een aantal leden van de stuurgroep nu ook
betrokken bij het nadenken over de toekomst van het pastorale
werk in onze parochiefederatie. In de komende jaren zullen we
afscheid moeten nemen van een tweetal leden uit het pastoraal
team. Dit zal gevolgen hebben voor de liturgie, de catechese en
ook het pastoraat. Het pastoraal team heeft de leden van de
stuurgroep gevraagd om hierover in deze fase mee te denken
voordat er gesproken gaat worden met andere groepen in de
parochie.

Clara & Franciscus Parochiefederatie
Samenstromen gaat veranderen!
Ons parochieblad Samenstromen is alweer toe aan
de veertiende jaargang. In die jaren zijn er steeds wat
veranderingen geweest. Er kwamen rubrieken bij en ook
weer af. Mensen kwamen de redacties, lokaal en centraal
versterken en namen ook weer afscheid.
Iedere maand zijn heel wat mensen in de weer om de
Samenstromen weer knisperend bij u op de mat te krijgen:
schrijvers, redacteuren, correctoren, drukkers en bezorgers.

Parochievernieuwing
Van 2019 t/m 2021 is door een grote groep parochianen
nagedacht over de visie voor onze parochiefederatie. De
visie is opgesteld en geeft aan welke kant we uit willen,
namelijk: een gastvrije, enthousiaste geloofsgemeenschap
waar mensen kunnen groeien in geloof. Onder leiding van
een stuurgroep wordt gewerkt aan verschillende projecten
die bijdragen aan de visie en de parochievernieuwing. Meer
hierover kunt u lezen op de website, maar ook regelmatig in
de Samenstromen. Dit proces zal ook invloed hebben op het
parochieblad en de website van de parochiefederatie.

Samenstromen
In 2023 gaat iedereen daar veel van merken. De opzet
en inhoud van de Samenstromen wordt anders waarbij
aandacht komt voor o.a. de parochievernieuwing en
verdieping van geloofsthema’s.

Daarnaast krijgen we te maken met het steeds duurder
worden van papier, minder mensen die bereid zijn om de
redactie te vormen en het pastoraal team dat kleiner wordt.
Daarom zal volgend jaar de Samenstromen minder vaak
verschijnen.

Nieuwsbrieven
De aanpassingen van Samenstromen betekenen dat het
actuele nieuws uit uw kern niet meer in de Samenstromen
staat, maar in een nieuwsbrief die mogelijk tweewekelijks
verschijnt. Deze kan via de e-mail verzonden worden,
maar ook achter in de kerk liggen. We hopen dat de
nieuwsbrief thuisbezorgd kan worden bij wie niet naar de
kerk kan komen. Zo blijft u op de hoogte van wat er in uw
parochiekern speelt en wat er aan activiteiten plaats vindt.

Samen aan de slag
Om dit alles voor elkaar te krijgen is er een basiswerkgroep
die in samenspraak met alle redacteuren stappen gaat maken
om tot deze verandering/vernieuwing te komen.
We hopen van harte dat het gaat lukken en dat er over een
jaar een mooie nieuwe Samenstromen bij u op de mat ligt en
bruisende nieuwsbrieven in de mailbox.
Wilt u reageren of een bijdrage leveren aan redactionele
activiteiten? Geef dit door via info@rkgroenehart.nl.
Karin van der Kaaden, lid parochiefederatiebestuur
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Clara & Franciscus Verdieping

Verdieping
Verdieping
Wat is de Eerste Heilige Communie?

Vieren

Tja, hoe leg je dat uit aan je (klein)kind van zeven
jaar als het geen verhalen heeft gehoord over
Jezus? Lastig als er geen aandacht is voor
gebed. Ingewikkeld als de eucharistieviering onbekend is, de ouders niet
ter communie ziet gaan.
Korte versie
Tweeduizend jaar geleden leefde Jezus, een bijzonder mens.
Voor hem was God het állerbelangrijkst. Bij God is het begin
en het einde. Jezus noemde God
zijn Vader en vertelde verhalen
over God en de mensen. Verhalen die je leren hoe goed te leven
met elkaar.

Kerkelijk Oud- en Nieuwjaar
Voor wie in de Rooms-katholieke traditie staat bestaat er
naast een kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december)
ook een Kerkelijk jaar, ofwel Liturgisch jaar genoemd. Dit kerkelijk jaar is opgebouwd rondom de grote Christelijke Feesten: Kerstmis met de Kerstcyclus of Kerstkring en Pasen met
de Paascyclus of Paaskring. Beide grote feesten hebben elk
een voorbereidingstijd, die we kennen als respectievelijk de
Advent dan wel de Veertigdagentijd.

Lief een Leed
Omzien

Jezus deed het zelf voor. Hij
hielp zieke mensen, luisterde
naar mensen met moeilijkheden. Mensen die verkeerde
dingen deden, wees hij de
goede weg. Hij zei: laat God in
jou zijn werk doen en wees goed
voor de mensen zoals je goed
bent voor jezelf.

Anker

Bij een maaltijd met zijn vrienden
stond hij op, knielde en waste hen de
voeten. Hij zei: dit is wat ik doe, dit is wat
jullie moeten doen, dienaar zijn van mensen.
Daarna nam hij het brood, dankte God ervoor,
brak het en deelde het uit. Hij zei: “dit is mijn leven,
ik geef het voor de mensen”

De Kerstkring, en daarmee het nieuwe kerkelijk jaar, begint
met de eerste zondag van de Advent en eindigt traditiegetrouw op 2 februari, de veertigste dag na de Geboorte van
Jezus.
Anders dan bij het gebruikelijke kalenderjaar valt de datum
van ‘de jaarwisseling’ van het kerkelijk jaar dus flink wat eerder dan op 31 december/1 januari. Het kerkelijk jaar eindigt
namelijk op de zaterdag vóór de eerste zondag van de Advent
en het nieuwe kerkelijk jaar begint óp de eerste zondag van
de Advent. Daarmee valt deze dag dus niet op een vastgestelde datum, maar beweegt deze mee met het ritme van de
zondagen.
Dit jaar, 2022, geldt dat het kerkelijk Oudjaar eindigt op zaterdag 26 november en dat het kerkelijk Nieuwjaar begint op
zondag 27 november; de vroegst mogelijke datum.
Waar een vroegst mogelijk datum is, bestaat ook een laatst
mogelijke datum. De laatst mogelijke data voor het kerkelijk
Oud- en Nieuwjaar zijn zaterdag 2 december en zondag 3
december. In zo’n jaar vallen de vier zondagen dus op respectievelijk 3, 10, 17 en 24 december en vieren we diezelfde zondagavond al kerstnacht. Dat gaan we volgend jaar dan weer
meemaken!
Kapelaan Van Paassen

In de kerk vertellen en zingen we samen over wat
Jezus deed. We doen de maaltijd van Jezus na en verbinden ons met zijn manier van doen. Dat helpt om het in
ons eigen leven ook te doen.
De eerste keer dat je meedoet met die maaltijd van
Jezus is je Eerste Heilige Communie. Communie
betekent ‘samen’, samen met Jezus.
Pastor Marjo Hoogenbosch
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De maand van Allerheiligen
Allerheiligen
In het leven van de kerk is de maand november een heel bijzondere. Deze maand opent met Allerheiligen en Allerzielen.
Op de eerste november eren wij iedereen die voor eeuwig
leeft bij God of ze nu wel of niet heilig verklaard zijn. Zij zijn de
‘ontelbare menigte ‘die staat rondom de troon van het Lam.
Ook staan we op dit hoogfeest stil bij de heiligen van onze
eigen parochie, namelijk; Maria, Nicolaas, Joannes de doper,
Petrus, Paulus, Martinus, Adrianus en Bavo.

Clara & Franciscus Verdieping
Allerzielen
De viering van het hoogfeest van Allerheiligen loopt over in
die van de verplichte gedachtenis van Allerzielen op de tweede november. Wij herdenken onze dierbare overledenen en
hebben gebeden om hun zielenrust. De begraafplaatsen in
onze beide parochies zien er dankzij de hulp van vele vrijwilligers weer prachtig verzorgd uit.
We nemen bloemen mee naar de graven van onze dierbaren
om te bewijzen dat er een eeuwig leven bestaat en dat het
onze plicht is om onze overledenen te gedenken en voor hun
zielenrust te bidden.
Martinus
Na deze twee dagen viert onze heilige moeder de kerk op
11 november de verplichte gedachtenis van St. Martinus. Op
veel plaatsen zoals in Aarlanderveen worden er St. Maarten
optochten georganiseerd met lampionnen etc. Kinderen
dragen het licht van de naastenliefde en barmhartigheid van
Martinus verder de tijd in.
Zoals het ook klinkt in het evangelie van deze dag: ‘wat je aan
de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.’
Zo blijft de vlam van de liefde leven in ons hart en helpt ons
om werken van barmhartigheid te doen.
Cecilia
Op 22 november vieren wij het feest van St. Cecilia. Patrones
voor iedereen die dienstbaar zijn aan de kerkmuziek. Onze
parochiekoren hebben vaak hun jaarlijkse Cecilia feest, en we
mogen hen danken op deze dag voor hun jarenlange trouwe
inzet tijdens de liturgie.

Advent
Advent is wintertijd
waarin we de koude te lijf gaan
en verlangen naar warmte en geborgenheid.
En we weten ons verbonden
met mensen ook hier bij ons
die door armoede en uitsluiting
menselijke warmte te kort komen.
Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan.
Heer, laat ons de tekenen van hoop zien,
de vele lichtpunten in deze duistere wereld,
de kleine stappen van mensen die anderen dragen
en een stukje verder dragen in het leven.
Leer ons de sterren van hoop zien,
de inzet van vele mensen om ons heen,
het durven en riskeren,
het zich kwetsbaar opstellen in het voorgaan,
in de creatieve naastenliefde,
het altijd opnieuw beginnen na duisternis,
na angst en pijn.
God, leer ons de sterren van hoop zien,
de mensen met een open blik,
mensen met een blik-vooruit,
een innerlijk oog geïnspireerd door uw Geest.
Leer ons zien, Vader,
hoe Jezus geboren wordt
hier en nu en midden onder ons.
Amen.

Gedicht van Gerard van het Reve over de ‘moderne heilige’.
Zuster Immaculata die al vierendertig jaar verlamde oude
mensen wast, in bed legt en verschoont zal nooit haar naam
vermeld zien! Maar elke ongewassen aap die met een bord:
dat hij voor dit, of tegen dat is, het verkeer verspert, ziet s
’avonds reeds zijn smoel op de TV.
Toch goed dat er een God is!
De heiligen gaan ons voor op de weg van geloof, hoop en
liefde. Wij worden uitgenodigd om hen te volgen.
Niels Vianen

Kalender november 2022
1, 8, 15, 22, 29

19.00 uur		

H. Martinuskerk, Noorden			

Stiltemeditatie

16		20.00 uur		H. Adrianuskerk, Langeraar			Loopmeditatie
18		
19.30 uur		
De Orangerie, Zevenhoven			
Kerst lezing door Karin Braamhorst
										naast de H. Johannes Geboortekerk
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Clara & Franciscus Ontmoeting

Oprechte aandacht voor het gezin
Over een droomdag
Het eerste contact met de vrijwilligers en het gezin is meestal bij de intake. Er wordt gesproken over de wensen van
het gezin, hun dromen, en hun lievelingseten. Zo bedenken
de vrijwilligers een leuke en passende invulling van de dag,
rekening houdend met de fysieke mogelijkheden van de
zieke ouder. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren blijft een verrassing. ‘Er wordt soms van alles uit de kast gehaald’ vertelt
Anneke. ‘Een helikopter of limousine bijvoorbeeld, maar we
horen we vaak terug dat het hem daar uiteindelijk niet in zit.
Wat het meest waardevol is, blijft het stukje oprechte aandacht voor het gezin en de herinnering die zij die dag samen
maken.’

In gesprek met Anneke de Boer, directeur van Stichting
Droomdag over het ontstaan van de Stichting en haar
werken. Tijdens het gesprek stapt vrijwilliger Paul binnen, hij heeft een droomdag begeleid en komt de spullen
terugbrengen.
Door: Tinke Vessies- van der Willik
Het ontstaan
Als moeder van drie kinderen werd Mary ongeneeslijk ziek.
De impact op haar gezin was enorm; de ziekte pakt de regie
in het dagelijks leven over. Maar ook dan blijf je moeder en
is het belangrijk om mooie dingen als gezin met elkaar te beleven. Haar wens was om alle gezinnen met jonge kinderen
in Nederland in zo’n situatie een mooie dag te geven vol fijne
herinneringen. Om dit te realiseren heeft zij in 2011 Stichting
Droomdag opgericht. Helaas is Mary in 2015 overleden, en
kon zij niet verdergaan met haar werk. Vrijwilliger Paul was
toen al betrokken bij de stichting en zette het met liefde
voort. ‘Dit laten we niet ploffen’ vertelt hij.
Groei
De stichting is ontstaan in Roelofarendsveen en had vooral
een bereik in deze regio. Met enkel vrijwilligers is er heel veel
gerealiseerd maar de wens van Mary om dit groter te laten
worden bleef voor het bestuur bestaan. Om deze wens een
kans te geven kwam er een vacature en werd Anneke de Boer
aangesteld. ‘Er was maar een klein budget en ik moest mij
in een korte tijd bewijzen. Maar het gedachtengoed spreekt
mij enorm aan, en ik wil werk doen waar mijn hart ligt.’ Dus
is Anneke gestart en het gaat goed! Inmiddels is ze al vijf jaar
in dienst en de stichting verzorgt nu ongeveer 150 dagen per
jaar met zo’n 80 vrijwilligers.
8
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Buddy
Aan het einde van de dag krijgen de kinderen altijd een cadeautje. Buddy, het originele droomdagschaapje. De naam
Buddy is enkele maanden geleden in een wedstrijd als winnende naam gekozen. ‘Deze naam past mooi bij zowel positieve als negatieve emoties’ zegt Anneke vol enthousiasme.
Kinderen zijn daar heel blij mee en het is fijn dat er op deze
manier nog langere tijd een buddy is als ze even een knuffel
nodig hebben.
Iets bijdragen
‘Het is erg verdrietig dat het nodig is maar toch ben je blij dat
je iets kunt doen voor deze gezinnen’ vertelt Paul. Het is voor
de gezinnen vaak een heel speciale dag om nooit te vergeten.
Wilt u ook iets bijdragen?
Doneer dan aan Stichting Droomdag of
word vrijwilliger!
Bekijk de website voor meer informatie:
https://droomdag.nl
Doneert u in de kerk tijdens het diaconieweekend op 19 en 20
november? Dan wordt het bedrag door de PCI-en verdubbeld!

Clara & Franciscus Vieren

Vieren
Vieren
Het hoogfeest van Christus Koning

Lief een Leed

De kerk sluit haar kerkelijk jaar af met het hoogfeest Christus
Koning. De ouderen onder u weten nog hoe uitbundig dit
vroeger gevierd werd. Met processies, bruidjes en het Allerheiligste onder de Baldakijn. De tijden zijn veranderd en
de kerk ook. De laatste decennia is meer en meer aandacht
gekomen voor het verstaan van de Dienende Christus. Christus is een koning die gekomen is om te dienen en niet om
gediend te worden. Hoewel de aanbidding en het ontvangen
van de Eucharistie van groot belang is voor ons geloof, staat
dat altijd weer in het teken van onze opdracht en de navolging van Christus.

Omzien

Daarom hebben wij er al een aantal jaren voor gekozen om
deze laatste zondag (weekend) van het kerkelijk jaar neer te
zetten als een diaconieweekend. In sommige kerken zullen de
PCI-en zich voorstellen. De PCI-en zijn de Parochiële Caritas
Instellingen. Zij ondersteunen de mensen die het financieel
of materieel moeilijk hebben. In de vorige Samenstromen las
u al over de PCI van de H. Clara parochie die het Noodfonds
ONE hebben opgericht. In deze Samenstromen leest u een
artikel van de PCI-en van de Franciscusparochie.

mogelijk kunnen voorkomen. De activiteiten richten zich op
kwetsbare verzorgers van gezinnen en lokale gezondheidswerkers uit de 15 dorpen. Hiervan profiteren 1.890 mensen
rechtstreeks, indirect bereiken de activiteiten ruim elfduizend
mensen. Meer daarover vindt u op de site
www.adventactie.nl.

Tijdens het diaconieweekend zal ook een jaarlijks doel gepresenteerd worden waar de PCI samen met u een financiële
impuls willen geven: Stichting Droomdag uit Roelofarendsveen. In deze Samenstromen leest u ook een interview met
de directeur van Droomdag. Zo willen we Christus eren. Mooi
en uitgebreid. Niet meer met een processie en bruidjes, maar
ingetogen en vanuit de woorden van de Heer zelf: “Wat je
voor de minste der mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan”. (Mat. 25).

Gedurende de Advent (voorbereiding op Kerstmis) is op
woensdagmiddag gelegenheid om te bidden in de H. Adrianuskerk in Langeraar. De kerk zal daar voor open zijn van
12.00 uur tot 13.00 uur. Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er gelegenheid voor stil gebed en aanbidding van het Allerheiligst
Sacrament. In een mooie monstrans is dit Sacrament uitgesteld. Om 12.30 uur begint een kort gebed met psalmen en
Schriftlezingen. Daarna is er weer stilte. Dit is op de woensdagen 30 november en 7, 14 en 21 december.

Diaken André Van Aarle

Ditzelfde gebeurt in de Petruskerk in Roelofarendsveen op de
zaterdagen 3, 10 en 17 december van 13.00 uur tot 14.00 uur.
De aanbidding is in de Rk traditie een oud gebruik. De RK kerk
kent vanaf haar oorsprong het besef dat Christus werkelijk
aanwezig is in de Eucharistie. Het is een oud gebruik om een
gewijde hostie te plaatsen in de monstrans en daarin Christus
te aanbidden. Juist in deze tijd is dit gebed van groot belang.
De wereld is onrustig en we mogen onze gebeden bij Christus
neerleggen. Iedereen, jong en oud, wat en hoe je gelooft, is
van harte welkom.

Anker

Bezinning, actie en aanbidding
H. Sacrament in de Advent
Wanneer wij ons opmaken voor een feest, dan bereiden wij
ons goed voor. Een voorbereiding is vaak net zo belangrijk als
het feest zelf. Je groeit er naar toe. Ook in de komende weken
mogen wij groeien naar Kerstmis. Er zijn vele mogelijkheden.
Juist deze periode wordt de kans gegeven om de kerkvieringen mee te vieren. Zowel door de weeks als ook in de weekenden. In iedere kerk kunt u terecht.
Ook is er de jaarlijkse Adventsactie. Dit jaar gaan we ons inzetten voor een project in Sierra Leone waardoor de inwoners
van 15 dorpen in het district Kailahun leren hoe ze onnodige
sterfgevallen door ondervoeding en infectieziekten zoveel

Ook zullen na iedere viering weer meditatie-flyers worden
uitgereikt om thuis ook iedere dag even stil te staan bij inspirerende Bijbelteksten. U kunt ook vragen aan het lokale
secretariaat of u deze flyers gemaild kunt krijgen. Kortom, in
onze parochiefederatie wordt een Advent goed aangeboden.
Wij gaan op naar het mooie kerstfeest.
Diaken André Van Aarle
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H H Petrus en Pauluskerk

Aarlanderveen
Bezoekwerk
Op 14 september is de bezoekgroep
samen met de kapelaan bijeen geweest
voor de jaarlijkse onderlinge afstemming en konden in een vertrouwelijke
omgeving ervaringen in het bezoekwerk
worden uitgewisseld. We werden bij de
afgelegde bezoeken regelmatig verrast
door de vitaliteit en zelfredzaamheid
van onze ouderen. Maar af en toe liepen we ook tegen situaties aan waar
er zorg was of grote behoefte aan een
gesprek of praktische hulp. Afgelopen
twee jaar zijn op deze wijze door de zes
leden van deze groep alle circa honderdvijftig 80-plussers uit onze kerklocatie bezocht. Hierdoor is er een goed
beeld ontstaan waar er op dit moment
noden zijn ten aanzien van gezondheid
en eenzaamheid. Voor het komende
bezoekseizoen hebben we met elkaar
afgesproken dat we ons vooral op die
noden gaan richten. We gaan met name
op bezoek bij degenen die het echt
nodig hebben. Mocht u behoefte hebben aan een bezoekje vanuit onze kerk
dan kunt u dat ook zelf aangeven bij
het secretariaat. Dat kan telefonisch op
dinsdag- en woensdagochtend op telefoonnummer 0172-571323. Het kan ook
per e-mail naar aarlanderveen@rkgroenehart.nl. Vermeld hierbij uw naam,
adres en bij voorkeur uw telefoonnummer, zodat we een afspraak met u kunnen maken voor een bezoek. Jongere
parochianen komen net zo goed voor
een bezoek in aanmerking, uw leeftijd is
niet van belang. Heeft u voorkeur voor
een van onze onderstaande leden dan
kunt u dat natuurlijk aangeven. Graag
tot ziens.
Met een hartelijke groet van de Bezoekgroep
Diana, Helma, Christine, Femke, Marja en Ed

Adventsactie
Tijdens de a.s. Adventsperiode hopen
we u deze keer over de Adventsactie te
10
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kunnen informeren en wel over Sierra
Leone (West Afrika), met als thema:
‘Ieder kind een goede start’. Grote delen
van de bevolking hebben er te kampen
met honger en ondervoeding.
Dit project is gericht op het verminderen van onnodige kindersterfte door
ondervoeding en infectieziekten. Ouders uit 15 dorpen in het district Kailahun, krijgen voorlichting over gezonde
voeding en hygiënische leefgewoonten.
Bovendien ontvangen zij zaden voor
voedingsrijke planten. Zwaar ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers
leren de bevolking, hoe zij vroegtijdig
infectieziekten kunnen signaleren én
behandelen.

Laten wij met velen dit project steunen,
zodat de onnodige kindersterfte in deze
15 dorpen beheersbaar wordt. Meer informatie hierover kunt u horen én zien
tijdens de Adventsvieringen.
Met alle MOV-werkgroepen van de
Clara-parochie verwachten we weer een
maaltijd te kunnen verzorgen met vele
recepten uit Sierra Leone. Hierbij nodigen we een spreker uit.
Weet dat u allen hierbij van harte welkom bent. Verdere info volgt.
Agatha Keijzer (MOV)

Byzantijns koor
In het kader van ons Jubileumjaar, met
iedere maand een feestje, hebben we
op zondag 9 oktober het Tilburgs Byzantijnskoor mogen verwelkomen. Al vroeg
waren de koorleden uit het Brabantse
land vertrokken en na een lekker kopje

koffie en het inzingen begon om 11.15
uur deze speciale viering.
De voorganger, Padre Peter Peelen, gaf
eerst uitleg over de voortgang van de
viering. De communiebanken stonden
vol met iconen en brandende kaarsjes.
Het wierookvat met klingelende belletjes werd veelvuldig gebruikt. Het koor
zong prachtige Slavische liederen, soms
wel vijfstemmig. Heel indrukwekkend
allemaal.

Aarlanderveen

H H Petrus en Pauluskerk
Het Tilburgs Byzantijns Koor besloot
deze viering 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.
Aan het einde van de viering kreeg het
koor een luid applaus.
De kerkgangers, die uit de hele federatie kwamen, waren lovend over deze
prachtige Byzantijnse viering.
Activiteit in november
Woensdagochtend 16 november is
er voor de ouderen na de viering van
9.00uur een extra gezellig samenzijn
met iets lekkers bij de koffie en een borreltje na.

was een dag met af en toe een druppel
maar verder heerlijk weer. Doordat het
niet heel erg druk was waren de wachttijden kort en hebben we extra veel attracties kunnen ‘scoren’, de rustgevende
Droomvlucht en de Vliegende Hollander,
maar ook de Dive coaster ‘De Baron’
waarbij je in razende vaart dik 37 meter
naar beneden stort; het was supergaaf!
Daar rond omheen bleef er ook genoeg
tijd over om te lunchen in een van de restaurants. Na een lang en intensieve dag
hebben we ons uitje afgesloten met een
pitstop bij de patatzaak. We kijken terug
op een hele leuke dag! Dank aan iedereen die in de afgelopen jaren gedoneerd
heeft aan de misdienaarspot, zodat wij
deze dag zo’n feestje konden beleven!!!

Beddenrace
Vrijdag 26 augustus deden Robin en ik
(Koen) mee aan de Beddenrace in Langeraar.
Een beddenrace bestaat uit twee personen, een bed met drie wielen en een
stuur. De stuurman ligt op het bed en
de loper probeert het bed zo snel mogelijk te laten rijden. Tijdens de race
wissel je af, terwijl het bed in beweging
blijft. Wij hebben hier erg van genoten
om mee te doen. Hiermee proberen
we andere jeugd te stimuleren om zo
in beweging te blijven. Uiteindelijk zijn
wij eerste geworden van de jeugd, door
goed te trainen en door aanmoediging
van familie, vrienden en kapelaan Van
Paassen.

Kapelaan Van Paasssen
BCP/Pastoraatgroep, Ria Wahlen en Ada
van Boheemen

Kapelaan Van Paassen

Misdienaarsuitje

Wie kerkt in Aarlanderveen ziet tijdens
de weekendvieringen èn doordeweekse
vieringen verschillende misdienaars en
acolieten actief zijn. Zij dragen bij aan het
zo goed en mooi mogelijk beleven van de
liturgie.
Hun inzet mag worden beloond en de
traditie wil dat zij ieder jaar een uitgaansdag hebben! Nu is er van dat uitgaan in
de afgelopen jaren niets gekomen, vanwege de beperkingen rondom Corona.
Maar het sparen voor het dagje uit ging
wèl door. En zo zat er dit jaar aardig wat
geld in de pot en konden we extra uitpakken!
Op zaterdag 17 september zijn we gaan
potverteren. Met een groot deel van de
acolieten en misdienaars van Aarlanderveen zijn we naar de Efteling gegaan. Het
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H. Adrianuskerk

Langeraar
Allerzielen

De allerzielenviering is op woensdag 2
november om 19.00 uur. In deze viering komen we samen om één te zijn in
verdriet en pijn, om alle lieve mensen
te gedenken die ons zijn ontvallen. Niet
alleen onze dierbaren van het afgelopen
jaar maar ook van de jaren daarvoor.
We mogen ons dankbaar voelen voor
al het goede wat we hebben beleefd
met alle lieve mensen die nu niet meer
bij ons zijn. We missen hen nog steeds,
misschien minder of juist wel meer nu
de tijd verstrijkt. We staan stil bij het
feit dat alles sterfelijk is en dat alleen
de herinneringen aan het verleden ons
nu nog rest én verbindt. Deze herinneringen mogen, zelfs nu de dood ons
scheidt, voor altijd in onze harten aanwezig blijven. Bij de uitvaartviering is er
achter in de kerk een gedachtenis kruisje opgehangen waarop de naam van de
overledene staat geschreven. Dit kruisje
wordt tijdens de allerzielenviering aan
de familie uitgereikt. In eerbiedige stilte
kunnen we na de viering de grafstenen van onze geliefden bezoeken. We
eren hen, wellicht met een kaars of
een bloem en denken misschien terug
aan de voorbije tijden, aan een leven
waarin het geluk en verdriet met elkaar
gedeeld werd. Hierna is er achter in de
kerk koffie en thee en gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Weet u welkom.
12
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Adventstijd en een
adventskrans maken
De naam advent komt van het Latijnse
woord adventus, dat betekent ‘komst’.
In de adventsperiode bereiden we ons
voor op het kerstfeest. Een mooie adventskaars mag dan uiteraard niet ontbreken in de adventstijd. Wist u dat de
oorsprong van de adventskaarsen niet
zomaar een oude traditie is? In 1839
was er een Duitse prediker die deze
manier van aftellen heeft bedacht. De
kinderen van zijn missieschool kwamen
elke dag vragen wanneer het precies
kerst was. De adventskrans met vier
of vijf kaarsen bestond al. De prediker
plaatste er 24 kleine kaarsen tussen.
Elke dag stak hij een van de kleine
kaarsjes meer aan en op zondag een
grote kaars. Tegenwoordig zijn er mooie
kaarsen die bedrukt zijn met 24 lijntjes.
Zo kunt u elke dag een stukje branden
tot u bij het volgende cijfer of streepje
bent. Vanaf de vierde zondag voor kerst
wordt er elke dag een stukje van de adventskaars gebrand. Dit jaar is het ook
mogelijk om een mooie adventskrans
te maken. Deze krans heeft 4 of 5 kaarsen. De eerste kaars wordt ook op de
vierde zondag voor kerst aangestoken
samen met de adventskaars. Vervolgens
mag er op de derde zondag voor kerst
de tweede kaars aangestoken worden
en de week erop op zondag de derde
kaars. De vierde gaat de laatste zondag
voor kerst aan en de vijfde, als die er bij
is, mag met kerst worden gebrand. Wilt
u een kaars bestellen? Dat kan bij het
secretariaat door te bellen of te mailen
(langeraar@rkgroenehart.nl). Achterin
de kerk ligt ook een intekenlijst. Heeft u
ook interesse om een mooie adventskrans te maken? Komt u dan op woensdag 23 november van 19.30 uur tot
22.00 uur naar het koetshuis. José van
Tol en Karin Hogervorst helpen u graag
bij het maken van het bloemstuk. Graag
wel even aanmelden in verband met het
bestellen van de benodigde materialen.
Dit mag ook bij het secretariaat. Hiervoor vragen we een bijdrage van €15,-.
De opbrengst hiervan gaat naar de ad-

vents actie. De pastoraatgroep van Langeraar wenst u nu al een fijne Advent!!

Misdienaar

Op zaterdag 24 september was er
een mooie misdienaarsdag in de
H.Laurentiuskerk in Voorschoten.
2 van onze misdienaars, Ilse en Kim, zijn
daar heen geweest. Met de moeder van
Kim (Stephanie) als hun begeleidster.
Daar gingen ze in kleine groepjes door
de kerk voor een speurtocht. Super leuk
en gezellig en veel geleerd. Met aan het
einde een mooie vieringen met als voorganger bisschop Van de Hende. Dat was
een geslaagde middag met veel mooie
foto's.

Langeraar

H. Adrianuskerk
de dag met een mooie viering. Aan het
einde van de viering wachtte Bram nog
een mooie verrassing. Hij werd door
pastoor Glas en dirigent Chantal speciaal naar voren geroepen omdat hij 5
jaar bij het kinderkoor gezongen heeft.
Een bijzondere prestatie, waarvoor hij
dan ook een echte onderscheiding ontving. Hij kreeg het gouden kinderkoor
mijtertje opgespeld en de bijbehorende
oorkonde. Natuurlijk sloten we dit af
met een hard applaus! Na de viering
gingen we op weg naar de bowling waar
we heerlijke frietjes aten en de baan op
gingen voor glow-in-the-dark bowling.
Het werd een spannende wedstrijd.
Omdat het heerlijk weer was, gingen we
ook nog richting de speeltuin. We sloten
af met wat lekkers, om daarna weer
richting Langeraar te gaan.
Dirigente Chantal Keijzer
Met alle misdienaars zijn we 12 juni op
een gezellig uitje geweest naar Drievliet.
We hadden super mooi weer en veel
plezier. Ook een top dag. Dus wie heeft
er zin om ook misdienaar te worden
laat het me weten.
Karina Hoogervorst

Jaarafsluiting kinderkoor
met een bijzonder
jubileum

Vanaf de Adrianustoren
•		 Op woensdag 2 november is om
19.00 uur de allerzielenviering, na
de viering is er gelegenheid voor een
samen zijn met koffie en thee.
•		 Zaterdag 19 november worden Bianca Loos en Maaike Versluis als acoliet
geïnstalleerd. Dit gaat plaatsvinden
in de eucharistieviering van 19.00
uur te Aarlanderveen.
• 		 Op 27 November start de advent. De
kerstverlichting in de vlaggenmast bij
de pastorie zal dan weer ontstoken
worden, de wekelijkse overweging

Verdieping

krijgt u aangereikt door het ontvangstcomité.
•		 Ook dit jaar is er weer Kindje Wiegen,
het is op eerste kerstdag 25 december om 13.00 uur. Net als in vele
andere werkgroepen is ook hier hulp
bij welkom, mocht u geïnteresseerd
zijn laat het even weten.
•		Woensdag 23 november zal er door
José en Karin een workshop Adventskrans/Kerststuk maken gegeven
worden, de aanvang is 19.30 uur in
het Koetshuis. De kosten zijn €15,00
(dit zijn de kosten voor het materiaal)
wat er overblijft gaat naar het goede
doel.
•		 We meldden al dat de kerstsamenzang op zondag 18 december wordt
gehouden. De aanvangstijd is in verband met WK voetbal verplaatst naar
13.30 uur.
•		 De vieringen met Kerst in
		 Langeraar zijn:
		 24 december om 19.00 uur viering
van Woord & Gebed
		 25 december om 11.15 uur eucharistieviering
		 26 december om 10.00 uur eucharistieviering
•		 De mensen die gebruik maken van
de Voedselbank zijn u erg dankbaar
voor alle lang-houdbare levensmiddelen die u brengt in het voorportaal
van onze kerk. Denk wel aan de
houdbaarheidsdatum. Alcoholische
dranken zoals wijn en bier wil de
Voedselbank niet hebben.
•		 Voor contact, vragen of tips :
		pastoraatgroep_langeraar@
		rkgroenehart.nl.

Vieren
Lief en
een
Leed
Lief
leed
Overleden

Omzien

28 september		 Cornelis Johannes Egberts		
Zondag 9 oktober was het zover, tijd
voor het jaarlijkse uitje van kinderkoor
de Vrolijke Noot uit Langeraar. Ook
namen we die dag afscheid van onze
koorleden Bram en Kim. We begonnen

92 jaar

Gedoopt

Anker

2 oktober		 Lotte Geertruida Akerboom
			 dochter van Mark Akerboom en Madelon Hoogenboom
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O.L.V. Hemelvaartkerk

Nieuwkoop
Brochure

Komt u ook klaverjassen?

We hadden vroeger een parochiegids
met daarin allerlei namen en adressen.
Dat is niet echt handig, want dan moet
je die gids helemaal vervangen als er
een naam van bijvoorbeeld een contactpersoon gewijzigd moet worden. Bovendien is er inmiddels een wet op de
privacy die het bijna onmogelijk maakt
om zo’n gids uit te geven.

Beste mensen, het klaverjasseizoen is
inmiddels gestart. We hebben inmiddels
twee klaverjasavonden achter de rug
en het is hartstikke leuk om te zien dat
vele mensen de weg naar ons hebben
gevonden. Kunt u klaverjassen? En heeft
u zin in een gezellig avondje uit? Dan
bent u vrijdag 18 november 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 euro.
De zaal is open vanaf 19.40 uur. Dus
kunt u klaverjassen en heeft u zin in een
gezelllgie avond uit? U bent van harte
welkom!

Wij hebben nu een brochure gemaakt
met de nodige informatie waarin wordt
aangegeven waar je betreffende gegevens van mensen zie je nodig kunt
hebben, kunt vinden. Bijvoorbeeld het
pastoraal team achter in de Samenstromen, of de redactie op de voorlaatste
pagina en op de website. Enz.
De brochures zijn beschikbaar voor
de wijkcontactpersonen die ze op het
secretariaat kunnen ophalen. Ze liggen ook achter in de kerk om mee te
nemen.
BCP

Nieuwsbrief

De andere kaartavonden van dit seizoen
zijn op 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april. We hopen
dat u er bij bent. De opbrengst van de
avonden gebruiken we voor het onderhoud van de kerk.
Activiteiten Comité

bijeenkomst van maken. We zijn dan
inmiddels op weg naar het Kerstfeest!
Kinderen vanaf groep 1 van de basisschool, vanaf 4 jaar, zijn van harte welkom. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid voor kinderen die in groep 1 t/m 5
van de basisschool zitten.
We hopen natuurlijk dat heel veel kinderen mee komen doen.
Werkgroep KinderWoordDienst
Werkgroep GezinsVieringen

M.i.v. november ligt er voortaan achter
in de kerk ook een nieuwsbrief, die wekelijks wordt uitgegeven. Daarin staan
de vieringen voor de eerstvolgende 14
dagen en een agenda. Daar komen ook
andere mededelingen in te staan en
eventueel wat overwegingen om thuis
te lezen.

Kinderen in de kerk in
Nieuwkoop

U kunt ook deze brief digitaal ontvangen door uw emailadres op te geven
aan het secretariaat (nieuwkoop@
rkgroenehart.nl) alleen de vermelding
NIEUWSBRIEF is dan voldoende.

De Horizon zal voor en met ons zingen.
Hebben jullie de GezinsVieringen ook zo
gemist? Wij zijn heel blij dat we er weer
een mochten voorbereiden. Komen
jullie met heel veel gezinnen met ons
meevieren?

We zijn met 52 pelgrims naar Lourdes
geweest. Dat was weer een onvergetelijke ervaring. Er waren nog bijna 400
andere Nederlandse pelgrims met het
vliegtuig gekomen. Samen vierden we
de Welkomstviering in de Bernadettekerk. Een mooie bijeenkomst. De
groep was gezellig en behulpzaam. We
voelden ons verbonden met elkaar. Er
gebeurt wat met je bij Maria.

In oktober hebben we onze tweede
reguliere KinderWoordDienst én een
KinderWoordDienst tijdens de oecumenische viering gehad. In november is
er geen KinderWoordDienst, maar 11
december gaan we er weer een fijne

Een van de deelnemers verwoordde het
als volgt:
'Wat een verschrikkelijke mooie reis was
dit Mijn koffer is bijna te klein, om alle
mooie dierbare herinneringen mee te
nemen. En wat een mooie vriendschap-

Voordeel hiervan is dat alle mededelingen na de vieringen kunnen vervallen.
Alleen de mededeling dat de nieuwe
nieuwsbrief weer achter in de kerk ligt
zal dan blijven!
BCP
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Op 13 november is er een (eindelijk)
weer een GezinsViering in Nieuwkoop.
Het thema van deze viering is “Wees
niet bang, blijf vertrouwen”. De viering
is om 9.15 uur.

Een geslaagde bedevaart

Nieuwkoop

O.L.V. Hemelvaartkerk

Internationale mis in de ondergrondse PiusX kerk.
pen zijn er ontstaan. Heel dankbaar en
tevreden'
Na een mooie afscheidsviering waarbij
vicaris Ronald Cornellissen (van het
bisdom Utrecht) voor ging lieten we allemaal een steen achter in de Gave met
daarop onze zorgen en onze blijde dingen. In Lourdes vind je veel maar mag je
ook wat achterlaten. Het was een mooi
moment. Ook mooi was het uitstrooien
van de as van Corrie en Wim, waarbij de
groep om de nabestaanden heen ging
staan en een prachtig vierstemmig Ave
Maria werd gezongen. Een emotionele
bijeenkomst waarbij we ons verbonden
voelden met elkaar en Maria. Ook de
Nederlandse missen aan de grot en in
de ondergrondse Pius X basiliek waren
indrukwekkende vieringen. Voorgegaan
door de bisschop van Groningen-Leeuwarden Ron van den Hout. We werden
herinnerd aan het feit dat het juist Pius
X was die aandrong op een veelvuldige
communie.
De bisschop, de vicaris en de ceremoniemeester van de bisschop kwamen
gezellig bij ons eten. De handoplegging
in Saint Savin in de Pyreneeën waar we
elkaar de handen oplegden was ook
een uiting van verbondenheid. Emotioneel en indrukwekkend. En terwijl een
groep de Pyreneeën introk naar de oorsprong van de Gave zongen de anderen
in een mooi kerkje met schitterende
akoestiek een paar meerstemmige Marialiederen. We hadden mooi weer op
een enkele bui na. Op de avond van de
lichtprocessie goot het. Dus dat hebben
we uitgesteld naar een andere avond.
Ook indrukwekkend.

Er was ook tijd om op een terrasje
te zitten in een heerlijk zonnetje. We
kochten uiteraard souvenirs bij het Limburgs winkeltje waar we gewoon in het
Nederlands een praatje konden maken
met de altijd gezellige eigenaar, We hadden ook tijd om ’s-Avonds een spelletje
te klaverjassen of andere spelletjes te
doen onder het genot van een glaasje,
maar ook om leuke, soms indringende
gesprekken te voeren met elkaar. Je
leert elkaar kennen in Lourdes! We liepen ook een route door Lourdes langs
alle plekken die wat met Bernadette te
maken hadden. We liepen ook de kruisweg. De berg op voor degenen die goed
ter been waren en een gelijkvloerse
kruisweg van schitterende marmeren
beelden gelijkvloers. We staken kaarsjes
op voor onze families en overledenen.
We gingen met het treintje de berg
op om van het prachtige uitzicht te
genieten. Kortom er was veel te doen
en te beleven. En natuurlijk gingen er
een paar ’s-Morgens vroeg met Gerard
naar de grot. Ten slotte gingen we op
de terugweg nog langs bij Bernadette
in het klooster van Nevers. Een mooie

Verdieping

afsluiting van een bedevaart waarover
iedereen niet alleen tevreden maar ook
heel enthousiast over was. Heel jammer dat door de toestanden met het
vliegverkeer de Horizon niet naar Lourdes kon komen. We hebben ze gemist
ook al stuurden ze drie liedjes op via
de groepsapp. Zo waren ze er toch een
beetje bij. Gaat u volgend jaar ook mee?
Echt de moeite waard en zeker een bijzondere ervaring.
Werkgroep Bedevaart Nieuwkoop-Lourdes

Kerstconcert
Donderdag 8 december geeft Marco
den Hollander met Mieke en Ronnie
Tober een sfeervol kerstconcert in onze
kerk.
De kerk is open vanaf 18.45 uur en we
beginnen om 19.30. Kaarten à € 20
via telefoon 06-11 000 474
of email:
kaarten@marcodenhollander.nl
BCP

Vieren
Lief en leed

Lief een Leed

Overleden

Omzien

26 september		 Jan Eijs 			87 jaar
5 oktober		 Jos Verberne			91 jaar
Rectificatie
3 september		 Kees van der Voorn		

Anker

79 jaar
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Clara parochie

H. Nicolaaskerk

Nieuwveen
Vieringen in de week
Dinsdag 1 november om 19.00 uur
Dinsdag 8 november om 9.00 uur
Dinsdag 22 november om 9.00 uur

Allerzielen kapelaan Van Paassen
Eucharistieviering kapelaan Van Paassen
Eucharistieviering kapelaan Van Paassen

De pastoraatgroep
Deze maand leest u de kopij vanuit de pastoraatgroep Nieuwveen/Zevenhoven bij de
kern Zevenhoven. Dat doen we omdat we
één pastoraatgroep zijn voor Zevenhoven
en Nieuwveen.
Volgende keer komt de tekst dan bij
Nieuwveen. Zo gaat dat voortaan om en
om. Dus bij deze verwijzen wij u naar Zevenhoven om ‘vanuit de pastoraatgroep’
te lezen over beide kernen. Het zal even
wennen zijn, maar houd de Samenstromen
goed in de gaten.

Actie Kerkbalans 2022 –
Laatste loodjes ?!
Tot en met 10 oktober heeft de actie
Kerkbalans 2022 een bedrag van bijna
€ 31.000,- opgeleverd. Een mooi bedrag
maar we zijn nog niet aan ons streefbedrag
van € 32.000,-.

€ 15,- overmaakt halen we dit jaar met
gemak ons streefbedrag. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL42
RABO 0300 3042 18 t.n.v. Parochie H. Clara
BCP Nieuwveen. Vermeld het nummer dat
in uw persoonlijke brief staat. Heeft u die
niet meer? Zet er dan ‘Kerkbalans 2022’
bij. U mag ook de QR-code uit de brief of
de folder gebruiken door deze te scannen
met uw bank app of scan deze QR-code
hieronder.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.
Harry Burgmeijer, penningmeester

Adventsactie 2022
Op 27 november begint de Adventsperiode
en vanuit de Federatie is gekozen voor
het project ‘Sierra Leone’. Sierra Leone ligt
aan de westkust van Afrika. Op pagina 7
(Vieren) leest u alles over dit project in het
artikel van diaken Van Aarle. In Nieuwveen
staat vanaf zondag 27 november de melkbus weer achter in kerk voor uw gaven, ook
is er een QR code aanwezig in de kerk voor
een digitale bijdrage. Namens de werkgroep Adventsactie 2022 wensen wij u een
mooie Adventsperiode toe.
Miranda Voorend

In het staatje ziet u links de stand tussen
het streefbedrag en wat inmiddels ontvangen is. Rechts ervan het aantal parochianen die een brief heeft ontvangen en
daarvan heeft circa 34% een bijdrage heeft
overgemaakt.
Aan alle parochianen die inmiddels een
bijdrage hebben overgemaakt: Hartelijk
bedankt! Aan parochianen die nog geen
bijdrage hebben overgemaakt vragen wij
dit alsnog te doen. Helpt u ons anderen te
helpen met uw bijdrage? Als van de ruim
600 parochianen ieder een bijdrage van
16
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Kinderviering
Op 27 november is er tijdens de viering van
11.15 uur in Nieuwveen een bijeenkomst
voor jonge kinderen. We luisteren naar een
verhaal, we zingen en bidden. En……..er is
nog een mooie verrassing. De kinderen van
Nieuwveen en Zevenhoven, ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze viering.
Miranda Voorend

Allerzielen in het licht
Op dinsdag 1 november willen wij de
dierbaren die ons recentelijk maar ook zij
die ons door de jaren heen zijn ontvallen,
gedenken tijdens een allerzielenviering.
Net als voorgaande jaren willen wij dat
doen door met elkaar Allerzielen in het
Licht te zetten. Om 19.00 uur begint de
viering van Allerzielen. Tijdens deze viering
zullen alle gestorvenen herdacht worden,
met speciale aandacht aan diegenen die
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hun
nabestaanden zullen het kruisje van hun
overledene krijgen dat achter in de kerk
hangt. Na afloop van de viering willen we
met elkaar naar de begraafplaats achter de
kerk gaan.
Hier zal alles sfeervol verlicht zijn met
lantaarns. We zullen met elkaar bidden en
kapelaan Van Paassen zal hier de graven
en urnenmuur zegenen.
Bij de begraafplaats heeft u de mogelijkheid om een kaarsje te branden, ter nagedachtenis aan iemand. Achterin de kerk
kunt u grafkaarsen kopen. Na de viering
kunt u om met elkaar samen te zijn en na
te praten achterin de kerk. Wij nodigen u
van harte uit om hier een kopje koffie of
thee te komen drinken.
Werkgroep Allerzielen, Karin Mulder en Helma
de Jong

Clara parochie

H. Martinuskerk

Noorden
Sint Martinus deelt mee….
De dagen worden korter, binnen brandt
gezellig de kachel. We maken ons op
voor de viering van Allerzielen en Allerheiligen, gevolgd door Sint Maarten. In
Noorden vieren we Allerzielen dit jaar
op dinsdag 1 november. In de viering
gedenken we alle dierbaren die ons
het afgelopen jaar ontvallen zijn. De
nabestaanden zijn door de werkgroep
uitgenodigd. De viering wordt ondersteund door Waimbaji en na afloop van
de viering volgt traditiegetrouw de verlichte processie naar ons kerkhof om de
graven te zegenen. Na afloop is er in de
Jozefzaal gelegenheid voor een praatje
en een kopje koffie of thee.
In het weekend van Allerzielen wordt
de zondagviering mede verzorgd door
de Gregoriaanse Schola. De liederen en
gezangen worden op de Gregoriaanse
wijze in het latijn gezongen. Kapelaan
Van Paasen gaat voor in de eucharistie.
Rond Sint Maarten (11 november) vieren we ons patroonsfeest.
Dit jaar is de St. Martinusviering op 13
november om 9.15 uur. Aansluitend
vindt ook de ‘jaarvergadering’ plaats
waarin de beheercommissie en pastoraatgroep u bijpraten over het bestuurlijk wel en wee van onze parochiekern.
De eucharistieviering wordt voorgegaan
door pastoor Glas en pastor Van de
Reep en wordt ondersteund door onze
beide koren Cantabo en Waimbaji. Aan
het eind van de viering wordt ook een
vrijwilliger extra in het zonnetje gezet
met de Martinuspenning! Bent u de
gelukkige?

kerkbestuur over de mogelijkheden om
de kosten te beperken en de vieringen
zoveel mogelijk door te laten gaan. In
veel kerken wordt al geadviseerd om je
jas aan te houden tijdens de vieringen,
in Noorden is dat toch al gebruikelijk.
Als de kerkgangers wat dichter bij elkaar gaan zitten in de eerste banken, is
er misschien wat mogelijk met straalkachels? Het is sowieso gezelliger als
iedereen voorin de kerk bij elkaar zit.
Tijdens de parochievergadering op 13
november hopen we wat ideeën met
u te kunnen delen en bespreken. Als u
zelf ideeën of suggesties hebt, laat het
ons vooral weten!

Stiltemeditatie op
dinsdagavond
Indertijd gestart door pater Koster,
vindt op dinsdagavond nog steeds
de stiltemeditatie plaats. Tussen alle
drukke werkzaamheden, hobby’s, sportactiviteiten, enz. die ons de hele week
bezig houden, een half uurtje rust en
stilte. Vanaf kwart 18.45 uur is de inloop
via de zij-ingang. Om 19.00 uur is er een
korte inleiding door een van de deelnemers, waarna het stil is tot de kerkklok
19.30 uur slaat. Als het te koud gaat
worden in de kerk, wijken we uit naar
de pastorie. U hoeft zich niet vooraf op
te geven, iedereen is welkom.

VOOR IEDEREEN
Voor iedereen in deze wereld
met ziekte of met pijn
depressief of ongelukkig
volwassen, oud of klein.
Voor iedereen in deze wereld
die werkloos is of stil alleen
gescheiden van hun geliefde
en geen liefde voelt om zich heen.
Voor iedereen op deze wereld
als je oud bent en alles gaat vergeten
je lijf niet alles kan verdragen
of voor mensen die niet hebben te eten.
Voor iedereen op deze wereld
hoop ik op een dag zonder zorgen
dat alles weer beter zal gaan
voor een mooie nieuwe morgen.

Ik schreef hierboven ‘binnen brandt
gezellig de kachel’….. U hebt vast wel
in de krant gelezen dat ook de kerken
behoorlijk last hebben en nog veel meer
last krijgen van de gestegen energieprijzen. Het behoeft geen nadere toelichting dat het behaaglijk warm stoken van
een groot kerkgebouw een kostbare
aangelegenheid is. De beheercommissie
studeert met de pastoraatgroep en het
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Clara parochie

H. Johannes Geboortekerk

Zevenhoven
Vieringen in de week

Vrijdag 4 november 9.00 uur		 Eucharistieviering met Pastoor Glas
Vrijdag 18 november 9.00 uur Eucharistieviering met Kapelaan Van Paassen
Vrijdag 2 december 9.00 uur		 Eucharistieviering met Pastoor Glas

Samenstromen
U leest nu het prachtige blad Samenstromen, waarin alle wetenswaardigheden van onze parochiekerk H. Johannes
Geboorte te lezen zijn, maar ook van de
overige kerken en kernen van de Claraen Franciscus Parochie.
De redactie wordt verzorgd door vrijwilligers die er elke keer weer in slagen om
er een mooi en verzorgde uitgave van
te maken. U ontvangt het blad Samenstromen in principe gratis, maar zoals
u weet: voor niets gaat de zon op. De
drukkosten om dit mooie blad te vervaardigen bedragen op jaarbasis ongeveer € 12,50 per exemplaar.
Om te zorgen dat de uitgavekosten voor
de parochie beperkt blijven, vragen wij
u om een vrijwillige bijdrage over te
maken. Elk bedrag is welkom!
Diverse parochianen hebben al een vrijwillige bijdrage voor 2022 overgemaakt,
waarvoor onze hartelijke dank.
Bent u van plan om ook een vrijwillige
bijdrage te geven, dan kunt dit overmaken op bankrekening NL02 RABO
0300 3183 24 t.n.v. Parochie H. Clara
BCP Zevenhoven onder vermelding van
‘Samenstromen 2022’. Alvast hartelijk
bedankt voor uw bijdrage.
Namens de Beheercommissie
Henk Straathof, penningmeester

Actie Kerkbalans
We merken het dagelijks: de kosten
voor energie en die voor de dagelijkse
boodschappen rijzen de pan uit. Sommige zaken zijn onderhand onbetaalbaar aan het worden.
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U merkt het, maar wij van de beheercommissie merken het ook. Offertes
voor onderhoud worden tussentijds
verhoogd, zaken die nodig zijn voor de
diensten in de kerk zijn 10 tot 15 procent hoger als een jaar geleden en dan
hebben we het nog niet over de energiekosten.
En daarom nogmaals een beroep op de
parochianen die hun (toegezegde) bijdrage aan de actie Kerkbalans voor dit
jaar nog niet hebben overgemaakt.
Zou u dit alstublieft alsnog willen doen?
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL02 RABO 0300 3183 24 t.n.v.
Parochie H. Clara BCP Zevenhoven onder vermelding van ‘Kerkbalans 2022’.
Eventueel kunt u ook gebruikmaken van
onderstaande QR-code voor het overmaken van uw kerkbijdrage.
Deze QR-code gelieve dan te scannen
met uw bank app.

Van Aarle. Deze mooie vieringen van
harte aanbevolen om onze dierbare
overledenen te gedenken. Op 6 november begint het Anker project weer,
met de voorbereidingen van de Eerste
Heilige Communie. Alle voorbereidingen
worden gedaan in de H. Adrianuskerk
in Langeraar op zondagochtend. Dit zijn
6 bijeenkomsten. De ouders hebben
een uitnodiging ontvangen, om hieraan
mee te doen. We wensen de kinderen
een mooie tijd toe. Op woensdag 23
november worden er diverse kerken in
Nederland weer rood verlicht.

Alvast hartelijk bedankt voor
uw bijdrage!
Namens de Beheercommissie
Henk Straathof, penningmeester

Vanuit de
Pastoraatgroep
Bij het schrijven van dit stukje, is het
symposium al geweest in de kerk van
Roelofarendsveen. Wij hopen dat u een
inspirerende avond heeft gehad.
Op zondag 30 oktober vieren we Allerheiligen in Nieuwveen om 09.15 uur.
Kapelaan Van Paassen gaat voor.
Dinsdag 1 en woensdag 2 november,
worden er in beide kernen een Allerzielen/Gebedsviering gehouden. Dinsdag 1
november om 19.00 uur in Nieuwveen
met kapelaan Van Paassen. Woensdag
2 november om 19.00 uur met diaken

Dit is vanwege Redwednesday. Op deze
dag wordt extra aandacht gegeven aan
het feit dat er nog steeds christenen
vervolgd worden om hun geloof. Een
woordloos protest.
Vol verwachting klopt ons hart...... Ja,
voor je het weet is het zover. Wij hopen
dat de Goedheiligman op zondag 27
november onze Nicolaaskerk in Nieuwveen komt vereren met een bezoek en
iedereen is daar van harte bij uitgenodigd. En hopelijk heeft hij nog iets meegenomen........... Op 27 november begint
dan ook de Advent. Ook dat is een verwachtingsvolle tijd.
Met vriendelijke groet,
Pastoraatgroep Zevenhoven/Nieuwveen

Zevenhoven
Peuter -kleuterviering
Adventsactie richt zijn ondersteunende
activiteiten op kwetsbare verzorgers van
gezinnen en lokale gezondheidswerkers
uit de 15 dorpen. Er is een plan bedacht
ter voorkoming van ondervoeding en
infectieziekten: het vergroten van kennis over voeding, meer beschikbaarheid
van voedingsrijke producten en het
bevorderen van gezonde en hygiënische
leefgewoonten. Om het project van
Adventsactie te ondersteunen houden
we een extra collecte op 4 en 17 december. Uiteraard staat achter in de kerk
de bekende melkbus. Bij voorbaat dank
voor uw gaven namens de moeders en
kinderen uit Sierra Leone.
M.O.V. Gerard van den Ham en Jan Koot

Bijbel
Ik heb je gelezen
ik heb je geleerd
maar heb ik je echt verstaan
hebben jouw woorden mij iets gedaan

toch ben jij niet vreemd voor mij
maar soms gaat de boodschap aan me voorbij
begrijp me niet verkeerd
jouw boodschap komt niet altijd bij mij aan

tot het moment dat ik jou echt leerde kennen
dat ging tussen de regels door
ik kreeg je lief en ging aan je wennen

Op zondag 25 september hebben we
gezongen gebeden en geluisterd over
o.a. een verhaal over Jezus en zijn vrienden.
Ook zijn we op zoek gegaan naar kastanjes. Daar hebben de kinderen wat
leuks van gemaakt . En een kleurplaat :
Woezel en Pip en zijn vriendjes hoort er
ook helemaal bij. Als werkgroep zeggen
wij: Hoe iets kleins - heel groot en mooi
kan zijn.
Noteer alvast in uw agenda:
18 december 10.00 uur Kerst viering

Activiteit Orangerie
Donderdag 24 november gaan we een
adventskrans maken. We starten om
14.00 uur. Neemt u een snoeischaar en
platte schaal mee? U kunt ervoor kiezen
om de krans voor op de tafel of voor
aan de deur te maken. Mocht u geen
onderbord hebben, geef dit dan even
aan bij de aanmelding. Dan zorgen wij
hiervoor.
De kosten zijn € 8,50.
Aanmelden bij Joke jokevtol@gmail.com
of tel. 0172-538748 voor 19 november.
Graag tot ziens op de 24e november.

vaak samen op het zelfde spoor

je bent nu geen boek meer voor mij voortaan
sinds ik met jou in gesprek ben gegaan
je werd een iemand en dat maakt me blij
nu lees ik jou en jij leest mij
als ik dicht ben geslagen wil
jij me dragen heel trouw
als jij bent dicht geslagen
dan draag ik jou

Rosa en Pia
Gerda, Joke en Gerda

Adventsactie
Komende Adventsperiode vragen we
aandacht voor Sierra Leone, een land
aan de westkust van Afrika. Om precies
te zijn voor het district Kailahun in het
oosten van het land, waar we de moeders en kinderen van 15 dorpen willen
helpen. Er spelen een aantal problemen in het land. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van
hoogste in de wereld. Jonge kinderen
zijn extra kwetsbaar, velen overlijden
aan ondervoeding en infectieziekten.
Ook heeft één op de drie kinderen een
groeiachterstand.
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Franciscus parochie

O.L.V. Geboortekerk

Hoogmade/Woubrugge
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Hoogmade is op weg. Op weg naar de herdenkingsviering, Kerstmis, de heropbouw
van het kerkgebouw, maar ook van onze
geloofsgemeenschap.
We zijn er met zijn allen maar druk mee.
Van de week was ik bij een lezing van
Melvin Redeker. Een Nederlandse
bergbeklimmer die de hoogste bergen
beklimt via super steile wanden van
rots en ijs. Hij doet dit samen met zijn
team en kiest er dan ook nog voor om
een nieuwe route te lopen. Het was
een indrukwekkend verhaal. Hij sloot
zijn verhaal af met dat zij alleen de top
konden bereiken door goede samenwerking en vertrouwen in elkaar. Alleen
lukt dit niemand. Ook hier in Hoogmade
zijn wij op weg naar de top en wat is het
toch fijn dat als je valt, er een team is
die je opvangt.

regelmatig vergaderingen om de voortgang te waarborgen.
Op 5 oktober is de WIK met een busje
naar Maasland afgereisd. In 1945 is de
oude kerk van Maasland uitgebrand. De
situatie van deze kerk is te vergelijken
met die van ons. De muren stonden nog
en de rest was verbrand. De binnenmuren mochten zij behouden net zoals wij
en zij hebben deze stenen behandeld
met een soort van White wash. Iedereen was zeer gecharmeerd van deze
muren. Dus wie weet.
In Maasland vonden ze het heel bijzonder dat onze kerk wordt herbouwd,
aangezien er zoveel kerken sluiten. Zij
hadden het over 'het wonder van Hoogmade'.
Ilma de Haas (groep 5 WIK)

Ieder kind een
goede start

Hoe richt je een kerk in?
De WIK, Werkgroep Inrichting Kerkgebouw, is volop van start gegaan. Er zijn
een vijftal subgroepen gevormd. Groep
1 houdt zich bezig met inventaris en
priesterkoor. Groep 2 gaat zich bezig
houden met het uitgiftebuffet en rouwkamer. Groep 3 heeft als taak kerkstoelen en meubilair voor het atrium. De
taak van groep 4 is kerkbrand museum.
En als laatste groep 5, die gaan zich bezighouden met beeld, licht en geluid. De
visie van projectarchitect Paul Rietbroek
betreffende algemene kleuren, materialen en stijl van ons nieuwe kerkinterieur
is een belangrijk uitgangspunt voor de
herbouw. De WIK-groepen houden nu
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De ontwikkeling van kinderen in hun
eerste levensjaren bepaalt hun kans op
een goede toekomst en ontsnapping uit
eventuele extreme armoede. Ieder kind
heeft recht op een goede start in het
leven, maar de kansen hierop zijn nogal
ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen
van deze ongelijkheid en steunt in 2022
vier verschillende projecten rond het
thema ‘kinderen en gezondheid’.

zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met
name hun eerste vijf levensjaren zijn
essentieel voor hun lichamelijke, emotionele, verstandelijke en mentale ontwikkeling. Een achterstand die een kind
in deze periode oploopt, kan het later
niet of nauwelijks meer inhalen. Kinderen die een gezonde start in het leven
maken, krijgen de kans hun talenten ten
volle te ontwikkelen. Zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, actieve volwassenen en bijdragen aan de ontwikkeling
van hun (lokale) gemeenschap.

Volgens het Verdrag van de Rechten
van het Kind uit 1989 hebben alle kinderen het recht in leven te blijven en zich
Wat doet Adventsactie?
Adventsactie ondersteunt deze ontwikkelingsdoelen van harte en gunt alle
kinderen een goede start in het leven.
In 2022 steunt Adventsactie daarom
vier projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst
voor jonge kinderen. In de federatie
hebben wij één project uitgekozen waar
wij ons voor gaan inzetten.

Hoogmade/Woubrugge

O.L.V. Geboortekerk
Elke week vertellen wij over Sierra Leone. Grote delen van de bevolking lijden
aan honger en ondervoeding. Het project is gericht op het verminderen van
onnodige kindersterfte door ondervoeding en infectieziekten.
Jeanne Borst, lid pastoraatgroep

Kerstmarkt
Het duurt nog even, maar zet alvast
maar in uw agenda dat de kerstmarkt
op zaterdag 10 december plaats vindt.
Hier zullen kerststukjes, kaarsen en
kaarten te koop zijn en natuurlijk de
verloting van de levensmiddelenmand.
Tijd en plaats komt in de nieuwsbrief en
op het inlegvel van de volgende Samenstromen te staan.

Zoals u al gemerkt hebt, zijn wij begonnen met de bezoekers van de vieringen
welkom te heten bij de ingang van onze
noodkerk, het Drieluik. Dit is even wennen, maar het wordt inmiddels in veel
kerken gedaan en ook daar wordt het
erg gewaardeerd.

Zondag 6 november zal er een herdenkingsdienst zijn voor onze afgebrande
kerk. Pastor Van der Bie gaat voor in
deze eucharistieviering en de tijd is 9.15
uur.
Na afloop zal de koffiegroep ons voorzien van een lekker bakkie koffie of thee
en kunt u weer kaarten kopen. We maken veel kleine attenties, dus we hopen
op een grote opkomst.
Namens de pastoraatgroep, Jenny Vork

GEZONDHEIDSPASTORIE IN HOOGMADE

Wist u dat u voor afspraken en behandelingen van Huisartsenpraktijk Florijn
én van Fysiotherapie Goudeket, beiden
uit Leiderdorp, gewoon in de pastorie terechtkunt? Sinds eind vorig jaar
verhuurt onze parochiekern de vrije
spreekkamer in de pastorie aan deze
twee enthousiaste zorgverleners. Wat
dit voor u als Hoogmadenaar betekent?
Zorg op eigen dorp!
Namens Klein onderhoud en bloemenverzorging, Jenny Vork

Radio 4 in de kerk

Ruimte voor nieuwe patiënten
Zowel de huisartsenpraktijk als de fysiotherapeuten hebben aangegeven ruimte te hebben voor nieuwe patiënten uit
Hoogmade. Ook die nieuwe patiënten
kunnen voor hun zorgafspraken terecht
in de pastorie. Hiervoor geldt dat dit
alleen op afspraak kan.

Zorgsteunpunt Hoogmade

Namens de welkomstgroep, Jenny Vork

Herdenkingsdienst

Mariska van Leeuwen

Huisarts- & fysio-afspraken
gewoon op het dorp

Welkom in onze
geloofsgemeenschap

Het is de bedoeling mensen op een
warme manier te verwelkomen en het
gevoel te geven dat ieder mens er toe
doet. Dat de kerk open staat voor iedereen en een veilige saamhorige plek
kan bieden. Mensen worden gevraagd
meer om te zien naar een ander en op
deze manier dragen wij ons steentje bij
vanuit de welkomstgroep. Wij zijn ook
een aanspreekpunt bv. voor hulp bij
naar het toilet gaan als u slecht ter been
bent. Wij hebben deze eerste periode
als heel fijn ervaren en hopen u nog
lang welkom te mogen heten.

stem uitbrengen op een klassiek stuk.
En hoe kon het ook anders, het werd
een stuk ter ere van Maria: het Ave Maria van Gounod. Een prachtig klassiek
stuk wat altijd kippenvel oplevert.

Op donderdagmorgen 6 oktober stond
er een echte stembus bij de Onze Lieve
Vrouw Geboortekerk in Hoogmade.
Radio 4 kwam langs om stemmen op te
halen voor de klassieke top 400. Deze
lijst was te horen van maandag 17 tot en
met vrijdag 21 oktober en kan worden
teruggeluisterd op www.radio4.nl
Pastor Hoogenbosch gaf een interview
aan Ab Nieuwdorp over de herbouw van
onze kerk. Tijdens en na het interview
keken de mensen van de radio hun ogen
uit en waren erg geïnteresseerd in onze
kerk. Aan het eind van het interview
mocht pastor Hoogenbosch ook haar

Ook de toekomstplannen voor de nieuw
te bouwen kerk zijn groot op dit gebied!
Om de leefbaarheid van ons dorp te
kunnen behouden, streven we ernaar
om de begane grond van de pastorie straks in te richten met meerdere
spreekkamers en een wachtkamer. Zo
kunnen we een eerstelijns zorgsteunpunt in Hoogmade creëren. Voor nu
geldt; het begin is er!
Meer weten? Neem gerust contact op
met: Huisartsenpraktijk Florijn,
tel. 071-5891000
www.de-florijn.uwartsonline.nl.
Maatschap Goudeket Fysiotherapie en
manuele therapie, tel. 071-5891345
www.fysiotherapiegoudeket.nl.
Beheercommissie parochiekern
Hoogmade/ Woubrugge
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Sint Jan de Doperkerk

Leimuiden/Rijnsaterwoude
Peppelhof viering
Vrijdag 25 november

9.30 uur Eucharistieviering met Kapelaan Van Paassen

Beste parochianen
Het zijn voor eenieder moeilijke tijden
met de huidige energiecrisis en met
name de onzekerheid wat de toekomst
gaat brengen. Ook als beheer commissie zitten we met veel onzekerheden
over de energierekeningen voor de komende tijd.
Eind van dit jaar loopt het contract met
de energiemaatschappij af en zal onze
energierekening met zeker 200% omhoog gaan.
We zullen om het hoofd boven water te
houden dus maatregelen moeten nemen om het energieverbruik te beperken, we hadden het graag anders gezien
maar helaas de realiteit is anders.
Dit gaat inhouden dat we de constante
temperatuur van 14 graden Celsius tijdens de uren dat de kerk niet gebruikt
wordt verlagen naar 10 graden Celsius
en tijden de kerkdiensten van 16 graden
Celsius verlagen naar 14 graden Celsius.
Wij hopen dat dit u niet weerhoudt onze
kerkdiensten te blijven bezoeken, kleed
u warm aan en warm u aan het woord
van God.
Wat we blijven doen is u warm welkom
heten en na afloop van de viering kunt
u terecht voor een heerlijke kop koffie
in een warme Priester Hendrikzaal om
even bij te praten en op temperatuur te
komen.
Beheer Commissie Parochiekern

Kliederkerk
Zondag 2 oktober hadden we in De
Ontmoeting de eerste Kliederkerk van
het nieuwe seizoen. Het thema was:
‘Op reis met Naäman uit Aram/Syrie'.
Kliederkerk is een creatieve manier van
kerk-zijn voor gezinnen. Ook deze keer
22
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waren er leuke stations rondom het
thema. Er kon een hindernis parcours
afgelegd worden. Er werd koek versiert.
Er werden gezichtsbehandelingen gegeven. Waar ook vaders en broers gretig
gebruik van maakten. Het was een
vrolijke drukte met bijna 20 kinderen in
de ‘basisschoolleeftijd’. Na de stations
lazen we uit de Bijbel het verhaal van de
gewaardeerde generaal Naäman welke
genezen werd van zijn melaatsheid en
was er een lekker lunch om bij na te
praten. De volgende Kliederkerk is 13
november om 12.00 uur in de St. Jan de
Doper.
Baldwin

Resonans
muziekcommissie zoekt
nieuwe commissieleden!
Resonans verzorgt regelmatig op zaterdag de muzikale omlijsting bij een
viering.
Aan de hand van de lezingen kiezen we
hiervoor passende liederen uit. De afgelopen jaren hebben Leon en Jantina dit
met veel plezier gedaan. Echter beide
koorleden hebben aangegeven te willen
stoppen met deze taak.
We zijn nu buiten ons koor op zoek
naar mensen die dit willen gaan doen
voor ons. Binnen ons koor hebben de
meeste leden al een taak en vinden wij
geen opvolgers om de muziekcommissie voort te zetten. Echter, zonder muziekcommissie wordt het lastig om de
liederen op de juiste manier te kiezen
en af te stemmen... En, zonder liederen
géén muzikale omlijsting van de vieringen door Resonans.
Heeft u interesse om Resonans te helpen met de bemensing van de muziek-

commissie?
Wilt u weten wat het werk van de muziekcommissie precies inhoudt? Neemt
u dan contact op met Jantina van Dam,
per mail: jcvandam@hetnet.nl of op tel.
06-23783889. Uiteraard helpen we geïnteresseerden goed op weg!!
We kijken uit naar de reacties!
Jantina van Dam

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
traditionele bezoek aan het kerkhof na
de viering was in het verleden veelal
een donkere en gure aangelegenheid.
Sinds 2010 wordt in het Bisdom Rotterdam Allerzielen in het Licht gevierd, een
meer eigentijdse manier van gedenken.
De parochies Leimuiden/Rijnsaterwoude en Oudewater hadden de primeur.
Inmiddels hebben verschillende andere
parochies dit voorbeeld gevolgd.
Bij Allerzielen in het Licht wordt de begraafplaats door heel wat vrijwilligers
letterlijk en figuurlijk in het licht gezet.

Leimuiden/Rijnsaterwoude

Sint Jan de Doperkerk
Er staan vuurkorven en kraampjes met
warme chocolademelk en bisschopswijn. Men kan stilstaan bij het graf,
maar ook rondlopen en even met elkaar
praten, samen 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.

oefenen voor de kerstviering op kerstavond 24 december om 17.00 uur.

In onze parochiekern worden op 2 november om 19.00 uur de overledenen
herdacht in een mooie viering in de RK
kerk Sint Jan de Doper aan de Willem
van der Veldenweg. In deze viering worden de gestorvenen van het afgelopen
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.

Zit je in groep 4 t/m 8? Dan ben je elke
dinsdag welkom van 18.30 tot 19.30
uur.

Sonja Knelange

Wil je graag bij het koor horen en meezingen, kom dan ook gezellig repeteren.
Er is ruimte genoeg voor nieuwe leden.
Zit je in groep 2/3? Dan ben je elke eerste vrijdag van de maand welkom van
14.30 tot 15.30 uur. We repeteren weer
op vrijdag 7 oktober.

Zit je op de middelbare school? We
oefenen om de week op dinsdagavond
vanaf 18.45 uur.
Wil je meer weten? Bel dan Marina van
Dam (onze dirigente) tel. 06-12136308.

Gerardus kalender
2023 te koop!
De Gerarduskalenders die uitgebracht wordt
door Klooster
Wittem is een
scheurkalender
met elke dag op
de voorkant een
mooie spreuk
die opbeurt of
aanzet tot nadenken, onder
het motto: 'Elke
dag een beetje
spirit'.

Nieuws van Akkoord
Hij komt!
Zondag 27 november mogen
we weer zingen.
We zijn er dan om
11.15 uur.
We gaan ons voorbereiden voor het
grote feest, want
hij komt! Het is de
eerste zondag van de Advent dus we
steken het eerste kaarsje van de Adventskrans aan. Elke week mag er eentje meer branden. Zo komt er steeds
meer licht in de duisternis. Kom je ook
naar de viering? Je bent van harte welkom. Er is ook kindernevendienst!
Wat is een kerstviering zonder een extra groot koor? Niets. Daarom gaan we
ook weer starten met het projectkoor.
Wil jij graag meedoen aan het kerstverhaal en vind je zingen leuk, kom dan op
vrijdagmiddag 2 december om 14.30
uur naar de Priester Hendrikzaal. We
gaan dan met de andere koorleden

Verdieping
Vieren

Op de achterkant
staan afwisselend moppen, gedichten,
bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De
kalender is bedoeld om elke dag goed
te kunnen beginnen met een positief
gevoel.
De opbrengst van deze kalender komt
helemaal ten goede aan alle activiteiten
die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.
Wilt u voor 2023 zo'n mooie Gerardus
kalender? Dan kunt u deze bestellen bij:
Sonja Knelange tel: 01723-509221 of
carl-sonja-knelange@kpnmail.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.

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Omzien
André Jeukens 			

17 september 		
1 oktober 			

Annie de Rijk-Hogenboom		

83 jaar
91 jaar

Gedoopt
Anker

25 september 			Matthijs de Jong,
						zoon van Ruud de Jong en Tamara de Jong-v. Beek.
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O.L.V. Geboortekerk en H. Bavokerk

Oud Ade/Rijpwetering
Dinsdagmorgen in Oud Ade
1 november 9.00 uur

Eucharistieviering

15 november 9.00 uur

Viering van woord en gebed pastor M. Hoogenbosch.

29 november 9.00 uur

Eucharistieviering		

Optreden koor 'In Between'
Zondag 30 oktober zingt het koor ‘In
Between’ om 9.15 uur in Rijpwetering
Kom en neem je partner, kids, opa’s,
oma’s, buurvrouw en buurman mee.
Koor Joy heeft een aantal keren per jaar
korenuitwisseling. Ditmaal is het koor
‘In Between’ uit Alphen a/d Rijn uitgenodigd. Het koor ‘In Between’ is een gemengd middenkoor en staat o.l.v. Judith
Vrijenhoek als dirigent en de muzikale
begeleiding wordt verzorgd door Olga
Rakic. Het koor bestaat uit ongeveer 20
leden en zingt een mix van modern en
klassiek repertoire, voornamelijk uit de
20e en 21e eeuw. Hoe fijn is het niet als
je als koor in Rijpwetering komt zingen
en er is een goed gevulde kerk.
Volgend jaar, in 2023, zingen wij, koor
‘Joy’, in de Bonifaciuskerk in Alphen a/d
Rijn. Onze koorleden hopen dan ook
dat er veel belangstelling zal zijn. Graag
verwelkomen we jullie 30 oktober.
Koor Joy, Greet de Jong

Allerzielenviering
Het programma op dinsdag 1 november bij gelegenheid van Allerzielen is
als volgt: Voorafgaand aan de viering
in Rijpwetering zullen de graven op het
kerkhof in Oud Ade worden gezegend.
Om 18.00 uur bent u welkom in de kerk
van Oud Ade. We gaan gezamenlijk naar
het kerkhof. Om 19.00 uur is de gebedsviering voor Oud Ade én Rijpwetering in
de kerk van Rijpwetering. In de viering
zullen we de namen noemen van de
parochianen van wie we in het afgelopen jaar afscheid namen tijdens een
kerkelijke uitvaartviering. We zetten hen
in het licht door voor ieder van hen een
kaars aan te steken.
Al vele jaren wordt de laatste kaars aan24
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pastoor J. Glas.
pastoor J. Glas.

gestoken voor alle andere inwoners/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 nog bellen naar het secretariaat op maandag 31 oktober tussen
9.00 en 10.30 uur. Na de viering worden
de graven op het kerkhof in Rijpwetering gezegend. Beide kerkhoven zijn die
avond verlicht. Na afloop is er koffie en
thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten in de kerk.
De pastoraatgroep

Adventsactie
Adventsactie voor verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone
In het district Kailahun in Sierra Leone
lijdt meer dan de helft van de bevolking
aan ondervoeding en honger ten gevolge van de burgeroorlog en de Ebola uitbraken. Het percentage moedersterfte
in Sierra Leone is een van de hoogste in
de wereld. Een op de drie kinderen hebben een groeiachterstand. Door dit project worden de inwoners van 15 dorpen
in het district Kailahun geleerd hoe ze
onnodige sterfgevallen door ondervoeding en infectieziekten zoveel mogelijk
kunnen voorkomen. Meer informatie

Verdieping
Vieren

kunt u vinden op de pagina ‘Vieren’.
Er zal in beide kerken een spaardoos
staan waarin uw een donatie kan doen.
En er is een deurcollecte op zondag 11
december in Rijpwetering en zaterdag
17 december in Oud Ade. Ook kunt u
achter in de kerken foto’s bekijken van
het project.
Wilt u de 15 dorpen in Kailahun helpen
om ondervoeding en honger te voorkomen? Wij als MOV groep zullen u daarvoor heel dankbaar zijn.
Gerrie Meerstadt en Cobi van der Meer

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Henricus Adrianus Pennings		
Omzien

28 september
29 september
6 oktober		
10 oktober
10 oktober		

Henk Diseraad		
Job Gerardus Duivenvoorden		
Gijsbertus Thomas van der Meer		
Leonardus Johannes van Es		

Anker

91 jaar
78 jaar
99 jaar
96 jaar
81 jaar
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H. Petruskerk en H. Mariakerk

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.

Van de BCP
Energie
Waar krijgt u energie van? Dat vragen
wij aan elkaar als we willen weten waarvan iemand enthousiast wordt of wat iemand leuk vind om te doen. Als we het
nu over “energie” hebben gaat het meer
over wat onze energie kost. Ik hoef u
niet te vertellen dat de kosten van gas
en elektra de pan uitrijzen. Het is ook
geen nieuws dat het warm houden van
kerken een kostbare zaak is. De beheercommissie is met al haar creativiteit op
zoek naar energiebesparende maatregelen én naar tips die het kerkbezoek
toch aangenaam maken. Geven we u
straks een plaid om u warm te houden?
Het pastorale team bezint zich over het
rooster van de vieringen. Moeten we
wel elke zondag alle kerken warm stoken? We zullen iets moeten doen om de
kosten in de hand te houden.
Wij roepen u op om mee te denken en
ons uw tips en ideeën te geven.

Kerkbijdrage

Het feit dat het dagelijkse leven voor
iedereen duurder wordt heeft ook zijn
weerslag op de kerkbijdragen. We durven bijna niet te vragen of u iets wilt
bijdragen aan uw geloofsgemeenschap.
Toch is dat nodig om onze kerken en
activiteiten in stand te houden. Zonder
draagvlak van de parochianen zal er
geen kerkgemeenschap zijn.
Mag ik u vragen ......
Mogen wij uw emailadres?
Wij willen u graag regelmatig op de
hoogte houden van de activiteiten in de
parochie. We zouden dat
graag doen via uw emailadres. Dat is
sneller en makkelijker dan iets per post
versturen. Wilt u uw emailadres
doorgeven via ons email adres:
bcp_roelofarendsveen@rkgroenehart.nl.
John van Velzen, BCP Emanuel

Van de pastoraatgroep
Rouwdiensten
Wat kan en mag er allemaal bij rouwdiensten in de Petruskerk, het mortuarium en de begraafplaats? Daarover
ontstaan steeds vaker discussies. Vooral
de kosters en vrijwilligers krijgen vragen
waar ze niet direct het antwoord op
weten. Het werd een agendapunt in de
vergadering van de pastoraatgroep.
Duidelijk werd dat het verwachtingspatroon van families die met een sterfgeval te maken hebben verandert. Nabestaanden willen een meer persoonlijke
invulling van de kerkdienst.
Daarnaast hebben ze vaak eigen wensen voor wat betreft de tijden, de muziek en de versieringen. Voorheen was
er een vaste gang van zaken. Alles ging
met kerkelijke rituelen. De eucharistie-

vieringen hadden een vast stramien en
bij een avondwake was er een duidelijk
begin en einde. Dat verandert. De pastoraatgroep heeft daar begrip voor en
laat vooralsnog weten dat er vaak meer
mogelijk is dan mensen denken.
Vrijwilligers gezocht!
De Oranjeviering was een succes mede
dankzij de vele vrijwilligers die zich voor
en achter de schermen met veel liefde
en zorg inzetten. Zou u ook iets willen
doen voor de parochiegemeenschap?
Onder meer de werkgroepen ‘Gastvrijheid’ en ‘Familievieringen’ kunnen versterking goed gebruiken.
Pastoraatgroep
De pastoraatgroep, bestaande uit pastoor
Jack Glas, Astrid de Haas-van Schie, Thom
Oosterveer, Hilda Otten-van der Meer en
Koen de Boer, is onlangs uitgebreid met
Ellen Verhaar-Kapiteijn uit Oude Wetering. Zij heeft jarenlang ervaring als secretaresse en journaliste. Binnen de pastoraatgroep heeft zij het notuleren van de
vergaderingen op zich genomen. Ook zal
zij voor het mededelingenblad van de Petruskerk wekelijks spreuken aanleveren.
,,Ik heb er zin in’’ zo laat ze weten.
Ellen Verhaar
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H. Petruskerk en H. Mariakerk

Schoenendoosactie
In de maand november staat de jaarlijkse schoenendoosactie gepland. We
hopen ook dit jaar veel mooie schoenendozen te kunnen inleveren om veel
kinderen blij te maken. De folders liggen
in de kerk. Zondag 13 november om
11.15 uur is de schoenendoosviering.
Tijdens de viering kunt u de schoenendoos inleveren. Lukt het niet bij de
viering aanwezig te zijn dan kunt u de
schoenendoos inleveren op Reigersingel
21. Graag van te voren even bellen tel.
06-10297846.
De schoenendozen kunnen tot uiterlijk woensdag 9 november ingeleverd
worden. Informatie over de maatvoering van de schoenendoos en welke
materialen er wel en niet in de schoenendoos mogen staan vermeld in de
folder. Houdt er rekening mee dat u de
schoenendozen nagekeken worden, het
is dan niet handig om de doos geheel
dicht te plakken.
Als er vragen zijn kunt u altijd contact
opnemen.
Suzanne de Jeu en Joze Koot

Kerstwandeling zaterdag
17 december
Tijdens de tocht wordt er in groepen
gewandeld langs de kersttaferelen. De
route is vanaf de Petruskerk naar de
Schakelkerk in Oude Wetering. Om deze
wandeling sfeervol te kunnen verlichten
hebben we weer glazen 'hak' potten
met een inhoud van ongeveer 750 ml
nodig. Deze kunt u inleveren in een
doos die staat in de Petruskerk of in één
van de kratten die staan bij de voordeur
op Reigersingel 21 of op het terras achter het huis bij Noorderhemweg 26.
De werkgroep kan wel enkele nieuwe
organisatoren gebruiken. Lijkt het je
leuk om dit bijzondere en mooie evenement mee te helpen organiseren neem
dan contact met ons op. We zoeken ook
mensen die mee willen spelen in een
van de taferelen en mensen die willen helpen met opbouwen. Daarnaast
zoeken we ook mensen die als gids een
26
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Oude- en Nieuwe Wetering/ Roelofarendsveen
groep willen begeleiden en/of flyers willen delen in november. Alle hulp is welkom. Aanmelden kan via onderstaande
nummers of de e-mailadressen.
Wilt u meer informatie hou dan De
Samenstromen, de flyer en andere
nieuwsbronnen in de gaten. Bij
vragen kunt u ook altijd even contact
opnemen.Marian van Velzen: marian.
van.velzen@hetnet.nl., tel. 071-3312921
en/of Joze Koot: jozekoot@ziggo.nl., tel.
06-10297846.

Vrijwilliger aan het woord
Mijn naam is Carl van der Zwet en ik ben
voorzitter van de beheercommissie Begraafplaats Petruskerk. Na jarenlang als
accountmanager gewerkt te hebben bij
verschillende Rabobanken, heb
ik nu mijn eigen advieskantoor. Eigenlijk
vind ik dat iedereen op één of ander
wijze een bijdrage moet leveren aan de
maatschappij als vrijwilliger, naast zijn of
haar dagelijkse werk. De beheercommissie is ontstaan rond het jaar 2000, toen
overledenen van de voormalige parochie
Jacobus de Meerdere begraven werden
bij de Petruskerk. Op dat moment was
het gewenst dat ook mensen uit de Jacobusparochie betrokken werden bij het
reilen en zeilen van de begraafplaats. Ik
was toen penningmeester van de Jacobusparochie en wilde mij inzetten voor
de begraafplaats. Omdat familieleden
en bekenden van mij daar begraven zijn,
heeft deze begraafplaats altijd een bijzondere betekenis voor mij.

De beheercommissie adviseert de BCP
en het parochiebestuur o.a. over het
beleid, reglementen, administratie, investeringen, tarieven, grote onderhoudszaken. Ook het dagelijkse onderhoud wordt
vanuit de beheercommissie aangestuurd.
Een belangrijk aandachtspunt is de uitbreiding van de begraafplaats met ca
3.000 m2. Na vele jaren van plannenmakerij, onderhandeling en voorbereiding
gaat het nu gerealiseerd worden! Daarbij
krijgen we de beschikking over voldoende ruimte om tot in lengte van jaren onze
dierbaren op eervolle wijze te begraven
en te gedenken. Hoewel men tegenwoordig ook wel kiest voor een crematie, hebben veel nabestaanden toch behoefte
aan een omgeving voor bezinning; een
plek om tot rust te komen. Ook voor hen
biedt de begraafplaats gelegenheid om,
in een parkachtige omgeving, hun dierbaren te gedenken.
Carl van der Zwet

Verdieping
Vieren

Lief
leed
Liefen
een
Leed
Overleden

Petrus Johannes Jozef Loos		
Omzien

13 september
21 september
29 september
02 oktober		
03 oktober
03 oktober		
06 oktober		

Maria Petronella van der Lems-van der Meer		
Anna Maria Monica Bakker-Kroft		
Gesina Maria van Velzen-Zoet		
Anna Cornelia Maria van der Meer
Theodorus Cornelis van der Meer		
Nicolaas Gerardus Kleijn		

Anker

73 jaar
94 jaar
78 jaar
79 jaar
101 jaar
97 jaar
82 jaar

Omzien naar de ander
OMZIEN
De Parochiële Caritas Instelling
(PCI) helpt

Anker

Economische onzekerheid
U zult het niet ontgaan zijn. Veel berichten in de media over
inflatie volgen elkaar op. Veel mensen wachten bang de eindafrekening voor gas en elektriciteit af en worden geconfronteerd
met zeer hoge termijncontracten voor energie. Maar ook de
dagelijkse boodschappen worden steeds duurder. Er is veel onrust, angst en onzekerheid over wat er nu gebeurt in de wereld,
over waar het naartoe gaat en hoe we hieruit komen.
Hulp van de PCI
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) helpt individuele mensen
en gezinnen bij u in de buurt die in financiële nood zitten.
Voor wie
De PCI helpt mensen in financiële nood, met name wanneer
geen beroep meer gedaan kan worden op bestaande sociale
voorzieningen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in
gelovige of niet-gelovige mensen.
Laat het ons weten
Bent uzelf in financiële nood gekomen en kunt u de hulp van de
PCI goed gebruiken, laat het ons weten. Als u iemand in uw omgeving kent die een steuntje in de rug kan gebruiken, laat hen
weten dat wij een helpende hand kunnen bieden. Wij zullen
altijd uiterst discreet en onder strikte geheimhouding omgaan
met uw aanvraag.

Burgemeester bij PCI H. Clara
Begin oktober was weer het halfjaarlijks overleg tussen het PCI
bestuur en haar Lokale Werkgroepen Caritas. Gast was burgemeester Robbert-Jan van Duijn, die we de vraag stelden: ‘Hoe
blijven we naar elkaar om kijken.’
Met zijn theologische achtergrond, kwam hij met het verhaal
dat de boeren vroeger de randen van het graanveld lieten
staan voor mensen die wat extra nodig hadden. Maar hoe
weten we in deze tijd de mensen te vinden die wat extra nodig hebben. En hoe weten mensen ons als caritas instelling te
vinden. Privacy wetgeving, onbekendheid of drempelvrees zijn
soms obstakels. De suggestie om met de maatschappelijke
organisaties op dit gebied om tafel te gaan, om te kijken waar
we elkaar kunnen versterken was een mooi resultaat van het
gesprek met de burgemeester.
Een greep uit de zaken die de afgelopen periode vanuit de PCI
H. Clara en haar lokale werkgroepen zijn ondersteund:
Een Paasactie voor klanten van de Voedselbank binnen de
gemeente Nieuwkoop. Een éénmalige ondersteuning voor
fietsmaatje in Nieuwkoop. Bijdrage aan een geslaagde bijeenkomst voor vrijwilligers. Ondersteuning voor het wijkcontact in
materiele zin. Van de gelden die beschikbaar waren om iets te
kunnen betekenen voor Oekraïense vluchtelingen is bijna geen
gebruik gemaakt. Echter, een bijeenkomst met deze gezinnen
met Palmpasen inclusief takken willen we toch even noemen.
Bestuur PCI H. Clara

Hoe kunt u ons bereiken
U kunt een beroep op ons doen door ons te mailen. Onze
emailadressen zijn:
Leimuiden/Rijnsaterwoude:
pcisintjandedoper@outlook.com
Hoogmade/Woubrugge:
pcihoogmadewoubrugge@gmail.com
Rijpwetering/Oud Ade:
pcirijpwetering@rkgroenehart.nl
Roelofarendsveen en Oude- en Nieuwe Wetering:
pci.emanuel@rkgroenehart.nl
Meer informatie vindt u ook op de website:
https://rkgroenehart.nl/pci/
PCI Franciscus federatie

Naastenliefde
Liefde is het hoogste goed.
Is zuiver als kristal.
Reikt tot in het diepste dal.
Mild als fluwelen zonnegloed.
Liefde is als maagdelijke sneeuw.
Blank als een lelie.
Het Evangelie
En waart van eeuw naar eeuw.
Liefde, vurig als een roos,
Overwint het kwaad.
Verbleekt de kleur van haat.
Is volmaakt en grenzeloos.
Liefde kwetst of hindert niet.
Zij doet je vleugels krijgen,
Die je hemelwaarts doen stijgen.
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Kerstlezing door Karin Braamhorst
De werkgroep FederaCtie organiseert op 18 november een lezing over de geboorte van Jezus verbeeld op oude schilderijen.
Kunsthistorica Karin Braamhorst komt ons daarover vertellen:

thuislanden. Onze parochiefederatie sluit zich daarbij aan en in
ieder geval zullen de kerken van Aarlanderveen en Langeraar
op woensdag 23 november rood verlicht worden. Wellicht volgen er meer. Persoonlijk kunt u ook meedoen door rode kleding of een solidariteitsbutton te dragen. Kijk op www.https://
steun.kerkinnood.nl/redwednesday en sta op voor de vrijheid
om te geloven.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Er is een kind geboren…
Het verhaal van de geboorte van Jezus kennen we natuurlijk
in eerste instantie uit de Bijbel. Het gaat over echte mensen
die woonden in plaatsen die echt bestaan hebben, in een tijd
die we in de geschiedenis kunnen terugvinden. Deze mensen
maakten wonderbaarlijke dingen mee die in de Bijbel op sobere
wijze worden verteld. In de loop van twintig eeuwen zijn daar
steeds meer verhalen over ontstaan, met prachtige en wonderbaarlijke details waarvan de betekenis nu lang niet altijd meer
duidelijk is. Op oude schilderijen kom je die details nog wel
tegen: een eenhoorn die op de schoot van Maria in slaap is gevallen, een vroedvrouw met een verlamde hand, of Jozef die in
de stal zijn kous uittrekt… In deze speciale kerstlezing worden
verrassende details verteld over de geboorte van een bijzonder
kind ten tijde van de Romeinse overheersing van Judea - die
ogenschijnlijk alledaagse, maar uiteindelijk zo wereldschokkende gebeurtenis. Er is een kind geboren… U bent van harte welkom op vrijdag 18 november om 19.30 uur in de Orangerie van
de H. Johannes Geboorte kerk in Zevenhoven, Noordeinde 28.

23 november Rode Woensdag
Met RedWednesday© vestigt Kerk in Nood (ACN) op woensdag 23 november de aandacht op vervolgde, onderdrukte en
bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden
honderden beroemde kathedralen, kerken, kloosters, monumenten en openbare gebouwen rood verlicht. De vervolging
van gelovigen neemt wereldwijd toe. In liefst 62 landen zijn
christelijke minderheden slachtoffer. Staten, jihadistische
groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt. Het rapport 'Vervolgd en vergeten 2022'
presenteert de bevindingen van twee jaar onderzoek naar de
vervolging van Christenen wereldwijd.
Wereldwijd
Gebouwen die in de afgelopen jaren van de campagne in het
rood verlicht zijn, zijn onder meer het Colosseum, de Sacre
Coeur-basiliek in Parijs en de Trevi-fontein in Rome, het Christusbeeld op de Corcovado in Rio de Janeiro, het Oostenrijkse
parlementsgebouw en de kathedraal van Frankfurt. Bovendien vonden in veel kerken "Avonden van Getuigenis" plaats,
waarop christenen verslag deden van de vervolging in hun
28
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Zondag voor de oecumene
Op 6 november, Willibrordzondag, staan we stil bij de oecumene, de onderlinge verstandhouding tussen de christelijke
gemeenschappen. De liefde van Christus beweegt tot eenheid
en verzoening. Het thema van Willibrordzondag sluit dit jaar
aan bij het centrale motto van de bijeenkomst van de wereldraad van Kerken in Karlsruhe: “De liefde van Christus beweegt
de wereld tot eenheid en verzoening”. Ten overstaan van de
crises waar de wereld momenteel mee geconfronteerd (klimaat, migratie, oorlog, armoede) wordt, doet het ertoe hoe
religies, kerken, christenen zich opstellen. In de oecumenische beweging ontspringt de inzet voor gerechtigheid, vrede
en heelheid van de schepping aan het geloof in de liefdevolle
en barmhartige God, die om de hele schepping bekommert
is en die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Op Willibrordzondag willen we stilstaan bij de vraag wat de liefde van
Christus betekent in ons denken over God, in ons persoonlijk
leven, in de gemeenschap, in de relatie tussen kerken en in
de wereld. De collecte op deze zondag is bestemd voor het
werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, NL73
INGB 0001 0876 28.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Collecte jongerenwerk
In het derde weekend van november staat in Nederland de
jaarlijkse Jongerencollecte gepland. De Jongerencollecte is in
2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het
jongerenwerk in de Nederlandse Rooms Katholieke Kerk. Met
hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van
het lokale jongerenwerk in parochies. De Jongerencollecte is
een initiatief van Jong Katholiek en de Nederlandse bisdommen. NL11 INGB 0002 7844 98
t.n.v. SRKK, Utrecht.
Pastor Marjo Hoogenbosch

Spraakwater
van en vóór ouder en kind
De laatste maanden van het jaar zijn aangebroken! Er zijn veel leuke dingen om te vieren en
te beleven. Ook in de kerk is het een bijzondere tijd. Van afsluiten en van vooruitkijken.
Op 20 november is er weer een jaar voorbij. Het is de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Vorig jaar met kerstmis is het
begonnen met de geboorte van Jezus.
Nu wordt het voltooid nu Hij Koning van het Heelal genoemd
mag worden. Koning, maar dan een koning met een doornenkroon in plaats van een gouden kroon met edelstenen. En Hij

doet ook hele andere dingen dan de meeste koningen die we
kennen.
We vieren het feest van Christus Koning.
Christus koning is altijd op de zondag in de week van 20 – 26
november. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de
zondag vóór het begin van de Advent.

Vooruitblik…

Christus Koning,
We vieren vandaag uw feest,
want U bent onze Koning.
Wij willen vooral naar U luisteren
en proberen om uw Rijk van vrede
te laten zien aan de hele wereld.
Daarvoor moeten ook wij
mensen van vrede worden.
Dat is niet gemakkelijk,
daarom bidden wij om uw Geest
als wij aan de slag gaan.
Help ons om goede onderdanen te zijn
die uw Rijk van vrede steeds mooier maken.

Advent
Wachten... je kent het wel.
Wachten op de bus, op de trein of in de file.
Wachten op je beurt bij de dokter en ongeïnteresseerd
een tijdschrift lezen.
Wachten op iemand die niet komt opdagen,
maar toch nog even blijven, want je weet maar nooit.
Hoeveel tijd verlies je niet, gewoon al wachtend?
Maar ken je ook dat andere wachten?
Wachten tot de examens voorbij zijn, want daarna is’t vakantie!
Wachten vol spanning, op de Sint.
Twee weken voordat hij komt hem al een brief schrijven,
Je schoen zetten en van puur ongeduld de slaap niet kunnen vatten.
Wachten op de komst van een baby, zorgvuldig spulletjes kiezen
en de kamer al weken van tevoren klaar hebben.
En dan is er ook het wachten tijdens de advent.
Niet zomaar vier weken en dan is het Kerstmis.
Vier weken om je voor te bereiden op de komst van een Kindje.
Je hebt niet eens negen maanden!
Vier weken om na te gaan of je hart zacht genoeg is om als wiegje
te dienen, of je handen warm genoeg zijn om het Kindje vast te
houden, of je woorden hoopvol genoeg zijn om over het Kindje te
praten.
Vier weken
en dan wordt Jezus opnieuw geboren.
Verwacht jij hem ook al?

Amen
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HH. Petrus- & Pauluskerk
Aarlanderveen

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

H. Adrianuskerk
Langeraar

Dinsdag
1 november
Allerzielen
Woensdag
2 november
Allerzielen

Donderdag niet beschikbaar

19.00
• Gebedsviering
• Cantorij
• H. van de Reep

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cantors
• J. Glas

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• Ankerviering
• B. van Paassen + M. Hoogenbosch

zaterdag
5 november

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

zaterdag
12 november

Maandag niet beschikbaar

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

Maandag niet beschikbaar

zondag
13 november

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

zaterdag
19 november

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Cantorij
• Christus Koning
• J. Glas

zondag
20 november

10.00 uur
• Peuterviering
• werkgroep

zaterdag
26 november

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

zondag
27 november

Do./vrij. niet beschikbaar

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantors
• A. Vijftigschild

11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Vrolijke Noot
• Ankerviering
• J. Glas + M. Hoogenbosch
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• J. Glas

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

zaterdag
3 december

zondag
4 december

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Together
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Jubilans
• B. van Paassen

wekelijks

Iedere woensdag eucharistieviering
om 9.00 uur

Iedere woensdag eucharistieviering
om 19.00 uur

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

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

NOVEMBER
OKTOBER 2022
O.L.V. Hemelvaartkerk
Nieuwkoop

H. Nicolaaskerk
Nieuwveen
19.00 uur
• Gebedsviering
• B. van Paassen

H. Martinuskerk
Noorden

H. Johannes Geboortekerk
Zevenhoven

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

19.00 uur
• Gebedsviering
• B. van Paassen

19.00 uur
• Gebedsviering
• Revival
• A. van Aarle

19.00 uur
• Eucharistieviering
• B. van Paassen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Revival
• parochiaanvoorganger
11.15 uur
• Eucharistieviering
• Caecilia
• J. van der Bie

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor met pianobegeleiding
• B. van Paassen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• Gebedsleider
11.15 uur
• Eucharistieviering
• De Horizon
• Gezinsviering
• A. Vijftigschild

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo/Waimbaji
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl Patroonsfeest - na de viering
parochiekernbijeenkomst
• J. Glas + H. van de Reep

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

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

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Allegro
• B. van Paassen

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Samenzang
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl
• J. van der Bie

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

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• M. Hoogenbosch

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantabo
• B. van Paassen

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Samenzang
• A. van Aarlew
9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Koffie na de viering
• A. van Aarle

Iedere donderdag eucharistieviering om
9.00 uur

Eens in de twee weken op dinsdag
eucharistieviering om 9.00 uur

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Cantor
• J. Glas

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

Eens in de twee weken op vrijdag
eucharistieviering om 9.00 uur

Eens in de twee weken op vrijdag
eucharistieviering om 9.00 uur
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ROOST
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RANCISCUS
SCUS PA
PARROC
O CH
Sint Jan de Doperkerk
Leimuiden
Pastoor J. Glas
Roelofarendsveen/
Oude- en Nieuwe Wetering
pastoorglas@rkgroenehart.nl
Tel: 071-3312459

Donderdag niet beschikbaar

Mariakerk
Roelofarendsveen

Dinsdag
1 november
Allerzielen

Woensdag
2 november
Allerzielen

H. Petruskerk
Roelofarendsveen
19.00 uur
• Gebedsviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

19.00 uur
• Gebedsviering
• St. Caecillia
• M. Hoogenbosch

19.00 uur
• Gebedsviering
• Cadans
• J. van der Bie

zaterdag
5 november

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

zondag
6 november

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

zaterdag
12 november

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Resonans
• Gebedsleider

diakenvanaarle@rkgroenehart.nl
Tel. 06-21693267

Maandag niet beschikbaar

zondag
13 november

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

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

zaterdag
19 november

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

Maandag niet beschikbaar

Pastor M. Hoogenbosch
Hoogmade en Woubrugge

zondag
20 november

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

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Emanuelkoor
• J. Glas

zondag
27 november

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cadans
• Gebedsleider

zaterdag
3 december

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Gelegenheidskoor
• J. Glas

zatverdag
26 november

m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl
Tel: 06-83061193

Do./vrij. niet beschikbaar

zondag
4 december

wekelijks

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

Iedere donderdag eucharistieviering om 19.00 uur

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

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

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

NOVEMBER 2022

HI
HIEE
O.L.V. Geboortekerk
Rijpwetering

H. Bavokerk
Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk
Hoogmade
19.00 uur
• Gebedsviering
• Nederlandstalig Koor
• Locatie: PKN kerk
• M. Hoogenbosch

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

19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• J. Glas
9.15 uur
• Eucharistieviering
• Inspiratie
• J. van der Bie

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

9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Dameskoor OA/RW
• Gebedsleider

19.00 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Cantor
• A. van Aarle
9.15 uur
• Woord- & Gebedsviering
• Nostalgie
• A. van Aarle

Wat wij lezen op de zondagen in
november
6 november
32e zondag
eerste lezing: 2 Makk. 7, 1-2. 9-14
tussenzang: Psalm 17
tweede lezing: 2 Tess. 2, 16-3, 5
evangelie: Lc. 20, 27-38 of 20, 27.
34-38
13 november
33e zondag
eerste lezing: Mal. 3, 19-20a
tussenzang: Psalm 98
tweede lezing: 2 Tess. 3, 7-12
evangelie: Lc. 21, 5-19
20 november
34e zondag
eerste lezing: 2 Sam. 5, 1-3
tussenzang: Psalm 122
tweede lezing: Kol. 1, 12-20
evangelie: Luc 23, 35-43
27 november
Eerste zondag van de Advent
eerste lezing: Jes. 2,1-5
tussenzang: Psalm 122
tweede lezing: Rom 13, 11-14
evangelie: Mt. 24,37-44

11.15 uur
• Eucharistieviering
• Nederlandstalig Koor
• J. Glas

9.15 uur
• Eucharistieviering
• Dameskoor OA/RW
• J. Glas
• Uitzending op tv.rkgroenehart.nl /
Koffie na de viering
19.00 uur
• Eucharistieviering
• Joy
• B. van Paassen

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

Een keer per twee weken
eucharistieviering op dinsdag
om 9.00 uur
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Clara & Franciscus Algemeen

Algemeen
Concert jeugdkoor Dzvinochok /
Vognyk uit Kiev
Jongenskoor Dzvinochok (Klokje) is inmiddels een bekende
naam in onze federatie. Ook nu komen zij weer naar Nederland
voor een concertreeks om aandacht te vragen voor de situatie in
hun land en om Nederland te bedanken voor alle steun. Omdat
de oudere jongens door de oorlog het land niet uit mogen, komen zij in een andere samenstelling dan anders. Er is een mooie
samenwerking aangegaan met het meisjeskoor Vognyk (Vuur).
Een van de hoogtepunten van hun concertreeks in juli was een
optreden bij een concert van de Rolling Stones in Wenen.

Op zondag 6 november 2022 zijn zij te horen in de Petruskerk
in Roelofarendsveen (Noordeinde 187).
De kerk is om 15.30 uur open voor publiek, aanvang van het
concert om 16.00 uur.
Toegang is gratis. Aan het slot van het concert is er een collecte
waarvan de opbrengst bestemd is voor de wederopbouw van
het culturele leven in Kiev, zoals scholing, lesmateriaal en begeleiding. Voorproefje? Kijk dan naar Podium Klassiek op zondag
30 oktober 2022 om 18.15 uur.
Ingrid van Rijn

Bedevaart Lourdes augustus 2022
Van 20 t/m 28 september zijn er 52 pelgrims naar Lourdes geweest. De basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis, de crypte en de
rozenkrans basiliek. Op de Nieuwkoopse pagina’s vindt u een uitgebreid verslag van de bedevaart.

Foto's: Rob
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Aupers

SAMEN

onderweg
Voor afspraken over ziekenzalving:

H. Clara

H. Franciscus

06-11853352

06-25447348

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

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

Colofon
Redactie
Samenstromen is een uitgave van
de Clara en Franciscus federatie.
Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara
met parochiekernen in Aarlanderveen,
Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen,
Noorden en Zevenhoven;
en de parochie H. Franciscus met
parochiekernen Hoogmade/Woubrugge;
Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en
Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen;
Rijpwetering/Oud Ade.
Het blad verschijnt tien maal per jaar.
Oplage: 10.485 exemplaren.
Centrale redactie: Sonja van Smoorenburg-Kuijf,
Marieke van Gelderen, Josine Verhagen-van Velzen
en Hans Broekkamp.
Redactieadres: via de lokale kerkkernredacties.
Overkoepelend: samenstromen@rkgroenehart.nl
De redactie behoudt zich het recht voor
om te lange teksten in te korten.
Realisatie: Skrid Media, Rotterdam
Kopij nr. 9 (december 2022) kunt u uiterlijk op
14 november aanleveren bij uw lokale redactie.
Het blad verschijnt omstreeks 2 december.
De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

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

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

Tuindag
Aftrap reis WJD

